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Reporter pyta:  Czy świąteczny wystrój rynku może się podobać?

natalka i szymon Durys

Bardzo podobają nam się świateł-
ka na rynku, widzimy je codzien-
nie w drodze do szkoły i przed-
szkola. Najbardziej podobają się 
nam te w kształcie dzwoneczków. 
Najładniej wyglądają wieczorem, 
kiedy świecą, a na dworze jest już 
ciemno. Bardzo fajna jest też duża 
choinka koło ratusza.

ewa szczotarska

Dekoracje są nawet fajne, ale od 
kilku lat takie same. Byłoby super, 
gdyby pojawiło się coś nowego i 
bardziej kolorowego. W niektórych 
miejscach lampki już się nie palą, 
więc chociaż te mogłyby zostać wy-
mienione. Przydałyby się też jakieś 
fajne grube łańcuchy na choince.

łukasz kwiatkowski

Ozdoby na rynku są skromne, ale 
ładne. Bez zbędnego przepychu, a to 
bardzo ważne, że pieniądze naszego 
miasta są przeznaczane na ważniej-
sze cele, niż świąteczne ozdoby. Te są 
w zupełności wystarczające i myślę, 
że spokojnie mogą być wykorzysty-
wane jeszcze przez kolejne lata.

Patrycja kubas

Odkąd na rynku zawisły świątecz-
ne ozdoby, mój mały synek jest 
zachwycony zawsze kiedy tu przy-
chodzimy. Bardzo podobają mu się 
kolorowe światełka . A ja osobiście 
uważam, że rynek jest przystrojony 
dość skromnie, byłoby fajnie, gdyby 
chociaż na choince znalazło się wię-
cej ozdób, to wprowadzałoby jeszcze 
bardziej świąteczny nastrój.

ryszard szczotarski

Szczerze mówiąc nie zwracam 
uwagi na świąteczne ozdoby. 
Uważam, że podczas świąt jest 
wiele innych dużo ważniejszych 
rzeczy niż lampki i inne dekoracje. 
To bardzo dobrze, że miasto stara 
się jakoś upiększyć nasz rynek, ale 
uważam , że bez ozdób wygląda on 
wystarczająco dobrze.

tekst i fot. (ali)

Starówka nabrała już świą-
tecznego nastroju. Kolorowymi 
światłami przystrojony został ra-
tusz i rosnąca przed nim choinka. 
Różnokolorowe lampki wraz z 
podświetlanymi i świątecznymi 
motywami zostały zawieszone 
także na latarniach i pomiędzy 
nimi. Rynek ze świątecznymi 
ozdobami prezentuje się niemal 

identycznie jak w roku ubiegłym. 
Ozdoby są bowiem te same, wi-
dać, że miasto oszczędza. Niektó-
rzy mieszkańcy życzyliby sobie 
bogatszej i bardziej rzucającej się 
w oczy świątecznej iluminacji. W 
takich opiniach brylują głównie 
dzieci. Są jednak i tacy, którzy 
chwalą sobie skromne ozdoby i 
wskazują, że pieniądze zamiast 
na lampki powinny być przezna-
czane na ważniejsze cele. Poniżej 
nasza sonda.

Przystrojony rynek
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Co dwó c h to  n ie  j ede n  

– PGKiM wraz z kutnowskim 
Eko-Serwisem od przyszłego 
roku działać będą w jednym 
zespole. Powstało konsorcjum, 
które zajmować się będzie wy-
wózką śmieci z miasta. Do tej 
pory za odbiór nieczystości 
odpowiadała firma Remondis. 

Od samego początku nie radziła 
sobie z zadaniem, choć otwarcie 
trzeba powiedzieć, że dla zakładu 
teren był zupełnie nowy i potrze-

ba było czasu na wdrożenie się 
do zadania. Tego czasu jednak 
Remondis już nie będzie miał. 

Konsorcjum odbierać będzie 
śmieci przez 2 lata. Miasto na ten 
cel przeznaczyło prawie 2,5 mln 
złotych. 

(stop)

Powstało konsorcjum

Tak dużych szkód spowodowa-
nych wichurą już dawno nie było. 
W nocy z czwartku na piątek orkan 
Ksawery wyrywał i łamał drzewa, 
niszczył dachy a nawet spychał sa-
mochody do rowów. Wiatr w podmu-
chach osiągał ponad sto kilometrów 
na godzinę. Wiele domostw zostało 
pozbawionych prądu. 

Ksawery – tak został nazwany 
huragan – postawił na równe nogi 
miejskie służby. Strażacy mieli huk ro-
boty. W Łęczycy silny podmuch wiatru 
złamał duże drzewo rosnące przy ul. 
Zachodniej. Wichura łamała konary 
w wielu gminach naszego powiatu. 
Najwięcej problemów było z drzewami, 
które runęły na drogi. Tak było m.in. 
w Dąbiu, Piekarach, Witaszewicach, 
Kadzidłowej. Natomiast w Gawronach 
wichura uszkodziła linię energetyczną. 

W piątek, do godzin popołudnio-
wych, strażacy wyjeżdżali ponad 20 
razy z powodu powalonych drzew. 
Działania trwały przez cały weekend. 

Ogrom interwencji 
mieli też energe-
tycy. Wyłączo-
ne zostały 42 
stacje trafo. 
Prądu zostali 
pozbawieni 
mieszkańcy 
Łęczycy a 

także Daszyny, Piątku, 
Grabowa. 

Na drogach kie-
rowcy musieli za-
chować szczegól-
ną ostrożność. 

- Mieliśmy kil-
ka interwencji 
odnośnie kolizji 
na drogach. Je-
den samochód 

zjechał do rowu. 
Na szczęście niko-

mu nic się nie stało 
- mówi Agnieszka Ci-

niewicz, rzecznik prasowy 
łęczyckiej policji.
Tomasz Olczyk, komendant straży 

miejskiej, informuje, że od rana w 
piątek trwała współpraca wszystkich 
służb.  

- Marek Mikołajczyk, rzecznik łę-
czyckiej straży pożarnej, twierdzi, że 
dopiero po kilku dniach znane będą 
rzeczywiste straty spowodowane hu-
raganem. Na pewno będą duże. 

Tekst i fot. (ali)

Ksawery przeszedł przez powiat 

Połamał drzewa, uszkodził linie energetyczne 

Przy ul. zachodniej w łęczycy wiatr powalił potężne drzewo

Mniejsze drzewa ksawery łamał niczym zapałki 

orkan uszkodził wiele 

linii energetycznych 
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reklama

Kolejni najemcy wyprowadzają 
się z kamienicy, którą kupił od łę-
czyckiej spółdzielni pracy Pezetges 
przedsiębiorca z Ozorkowa Toni 
Kamal – znany w regionie inwestor 
z Jemenu.  

Cena za jaką spółdzielnia sprzeda-
ła kamienicę trzymana jest w ścisłej 
tajemnicy. Oczywiście Pezetges na 
pewno na tym nie stracił. Można się 

domyślać, że dochody z najmu lokali 
nie były dla spółdzielni wystarcza-
jące. Po sprzedaży kolejne biura i 
przedstawiciele firm wyprowadzają 
się z kamienicy przy ul. Przedrynek. 

O sprzedaży budynku niechętnie 
mówi Halina Kaźmierczak, prezes 
Pezetges.

- Oczywiście nie będę ujawniać 
ceny za jaką sprzedaliśmy kamienicę 
przedsiębiorcy z Ozorkowa – sły-
szymy. - Decyzję w tej sprawie pod-
jęło walne zgromadzenie członków 
spółdzielni. Nie musieliśmy ogłaszać 
przetargu. 

Do naszej redakcji trafiają już głosy 
od zaniepokojonych spółdzielców i 
pracowników Pezetges.

- Teraz rozpocz-
ną się zwolnie-
nia – twierdzi 
jeden z pracow-
ników.

- Na temat 
ewentualnych 
zwolnień 
n i e 

będę się wypowiadać 
– odpowiada szefowa 
spółdzielni pracy. 

Siedziba Pezetges 
pozostaje w kamie-
nicy przy ul. Prze-
drynek. Nie wiado-
mo jaki będzie los 
sklepu spółdzielni, 

który znajduje się na 
parterze. Wszystko zależy 

teraz od tego, jaką cenę za 
dzierżawę ustali nowy wła-

ściciel.
W kamienicy rozpoczął się 

właśnie generalny remont.  - Nasza 
ekipa zajmuje się wymianą instala-
cji elektrycznej i światłowodowej 
pod nowoczesny internet. Po nas 
przyjdą ekipy, które zajmą się hy-
drauliką, odnawianiem tynków, 
wymianą okien. Myślę, że prace 
remontowe mogą potrwać nawet 
do lata przyszłego roku – mówi 
Jacek Wiliński. 

Przedsiębiorca z Ozorkowa zamie-
rza, po odnowieniu pomieszczeń, 
wynajmować lokale na potrzeby 
biur. 

Tekst i fot. (stop)

Toni kupił spółdzielczą kamienicę
ŁĘCZYCA, 

OZORKÓW

ta kamienica należy już do biznesmena z ozorkowa 

remont potrwać ma prawie pół roku toni kamal kupił nieruchomość 
od Pezetges
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Chyba nie ma przechodnia, 
który z zaciekawieniem nie spoj-
rzałby na garaż ze szkła w środku 
którego stoi kanclerska limuzyna, 
czyli Mercedes 300 z 1954 roku. 
Właściciel tej czarnej perły, Prze-
mysław Żmudowski, spełnia swo-
je chłopięce marzenia. Przed-
siębiorca 
pl a nuje 
stworzyć 
pierwsze 
w naszym 
reg ion ie 
mini-mu-
zeum sta-
rych i ory-
ginalnych 
mercede -
sów. 

Adenau-
e r  s w o j ą 
nazwę za-
wd z i ę c z a 
kanclerzowi 
Niemiec. To 
samochód, 
którymi jeździli dygnitarze. Po 
wojnie z powodzeniem konkurował 
z Rolls-Roycem. 

- Rozpiera mnie duma i wielkie 
szczęście, że jestem właścicielem 

tak wspaniałego auta. Mercedesa 
sprowadziłem z Norwegii. Wcze-
śniej należał do byłego pracowni-
ka salonu tej marki aut – mówi P. 
Żmudowski. - Jest w doskonałym 
stanie technicznym, wszystkie czę-
ści są fabryczne. Nie było żadnych 
przeróbek. Mam oryginalną ksią-
żeczkę przeglądów rejestracyjnych 
i dowód rejestracyjny tego 

samochodu z 1954 roku. 
Mercedes został już wpisany do 
ewidencji ruchomych zabytków 
technicznych. 

Choć auto jest zabytkowe, to 
jazda nim jest prawdziwą przyjem-

nością. Obszerne wnętrze, deska 
rozdzielcza z elementami drewna 
i chromu, miękkie fotele są oznaką 
luksusu. To jednak nie wszystko. 
Adenauer ma nawet pneumatyczne 
zawieszenie. 

Wyruszamy w trasę. Z ul. Pocz-
towej jedziemy ulicami centrum 
miasta. Silnika prawie nie słychać. 

Dostojna 
limuzyna 
robi wra-
żenie na 
każdym. 

Oprócz 
Mercede-
s a  3 0 0 
p r z e d -
siębior-
ca posia-
d a  t eż 
m o d e l 
380 SL. 
To ka-
briolet, 
k t ó r y 
kiedyś 
należał 

do jednej z największych 
gwiazd złotej ery Hollywood Lany 
Turner. 

- Na ramie tego oryginalnego 
Mercedesa jest nawet autograf tej 
aktorki, która nominowana była do 
Oscara – słyszymy od łęczyckiego 
kolekcjonera, zakochanego w sta-
rych mercedesach. 

 Przedsiębiorca planuje stwo-
rzyć mini-muzeum samochodów 
tej marki, które znajdowałoby 
się... w piętrowym, oszklonym 
garażu. 

- Marzy mi się, aby przy ulicy 
powstał taki garaż a w nim stare 
Mercedesy. Każdy, kto by prze-
chodził mógłby z bliska podziwiać 
samochody. Myślę, że byłaby to 
spora atrakcja.

Biznesmen zdradza, że już nie-
długo zamierza z zagranicy spro-
wadzić trzy kolejne oryginalne 
Mercedesy. O kosztach nie chce 
mówić, bo przecież nie można ma-
rzeń i pasji przekładać na wartość 
pieniądza. 

Tekst i fot. (stop)

W biurze podróży ruszyła sprze-
daż sylwestrowych ofert. Dużym 
powodzeniem cieszą się zagranicz-
ne wyjazdy, głównie do Paryża.

- Zabawa sylwestrowa odbywa 
się na Polach Elizejskich. Koszt 
takiego wyjazdu to 600 zł na osobę 
– mówi Wadim Jatczak, właściciel 
biura podróży. - Modne stały się 
także krótkie wyjazdy do stolic 
europejskich, zazwyczaj trwają 
3-4 dni a imprezy sylwestrowe 
odbywają się na głównych pla-
cach miast. Popularne są także te 
bardziej egzotyczne kierunki, w 
których oczywiście przoduje Egipt, 
tygodniowy koszt pobytu to około 
2000 zł. Klienci często pytają także 
o możliwość spędzenia sylwestra 

w Polsce, najczęściej wybierają 
miejscowości górskie, w których 
zabawę sylwestrową można połą-
czyć z nartami. 

Właściciele lokali z naszego regio-
nu również myślą już o sylwestrze. 
Dla przykładu - za sylwestrowe 
szaleństwo w restauracji Zatoka 
zapłacimy 370 zł od pary, w zajeź-
dzie Senator będzie to koszt o 70 zł 
mniejszy, natomiast Top Bar w Topoli 
Królewskiej oferuje bal w cenie 250 zł 
od pary. W większości przypadków 
w cenę balu wchodzą dania gorące, 
przystawki, ciasta oraz owoce, na-
poje, kieliszek szampana o północy 
a zabawę do rana zapewniać będzie 
zespół muzyczny. Większość orga-
nizatorów takich imprez dysponuje 
jeszcze wolnymi miejscami, choć z 
dnia na dzień jest ich już co raz mniej.

Jak co roku zapewne wielu miesz-

kańców Łęczycy spędzi sylwestra 
na domowej imprezie w gronie 
najbliższych przyjaciół i rodziny. 
Na tak zwaną „ domówkę” wyda-
my o wiele mniej pieniędzy niż na 
imprezę w lokalu czy wycieczkę, 
każdy zaproszony przyniesie coś od 
siebie, a bawić na pewno będziemy 
się również znakomicie. 

- Może jedyny minus takiej im-
prezy to fakt, że potem całe sprzą-
tanie zostaje na głowie gospodarza, 
ale raz w roku można się poświęcić 
– mówi z uśmiechem Kasia Maj-
chrzak z Łęczycy.

Możliwości spędzenia sylwestra 
jest bardzo dużo. Jednak pamię-
tajmy, że najważniejsze abyśmy 
spędzili tę noc w otoczeniu najbliż-
szych nam osób i powitali Nowy 
Rok w szampańskich nastrojach.

Tekst i fot. (ali)

Sylwester w Paryżu, pod piramidami a może w Senatorze?
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

w łęczyckim biurze podróży dużym powodzeniem cieszą się 
sylwestrowe oferty wyjazdów do Paryża

Adenauer stoi w oszklonym garażu 

adenauer w miniaturze

Przemysław Żmudowski przy swojej „czarnej perle” w czasie jazdy Mercedes 300 sprawował się bez zarzutu

tym mercedes, który też jest w kolekcji biznesmena z łęczycy, jeździła lana 

turner
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ŁĘCZYCA
Zenon Koperkiewicz, miejski rad-

ny, staje w obronie przedsiębiorców, 
którzy być może już niedługo stracą 
możliwość prowadzenia interesów 
w lokalach użytkowych gminy. 
Władze miasta – dowiadujemy się 
od samorządowca – już wytypowa-
ły do przetargu kilka takich lokali. 
Wśród nich znalazł się również 
sklep przy ul. Kaliskiej w którym 
od kilku lat biznes prowadzi Seba-
stian Sęk. 

Przedsiębiorca nie ukrywa, że 
jest bardzo rozczarowany postawą 
władz. 

O tym, że lokal, w którym prowa-
dzi swoją działalność został wyty-
powany do przetargu dowiedział 
się pocztą pantoflową. Nie otrzymał 
w tej sprawie żadnego oficjalnego 
pisma z urzędu.

 - Mam ogromny żal do miasta, 
płacę regularnie cały czynsz za 

wynajem, moja firma ciągle się 
rozwija, planowałem też nieba-
wem zatrudnić kilka osób. Tym-
czasem nie otrzymałem żadnej ofi-
cjalnej informacji ze strony miasta 
odnośnie tego, że w ogóle planują 
jakiś przetarg. Poinformował mnie 
o tym radny Koperkiewicz, który 
zapewniał, że decyzja w magi-
stracie już w tej sprawie zapadła 
– słyszymy od pana Sebastiana. - 
Nie dano mi nawet żadnej szansy 
na jakiekolwiek próby zebrania 
gotówki, tak abym mógł chociaż 
stanąć do przetargu i próbować 
zatrzymać w swoich rękach to na 
co pracuję od kilku lat. 

- Wiem, że do przetargu zo-
stały w pierwszej kolejności na 
pewno wytypowane 2 lokale – 
mówi Z. Koperkiewicz. -  Moim 
zdaniem sprzedaż lokali użyt-
kowych to zabijanie rodzimego 
biznesu. Pan Sęk jest zaskoczony 
takimi planami i z tego co wiem 
nie ma pieniędzy, aby przystąpić 

do przetargu. Straci sklep, pracę 
stracą też jego pracownicy. Po 
takich doświadczeniach to ra-
czej wątpliwe, aby zdecydował 
się na ponowne otwarcie sklepu 
w Łęczycy. Zastanawiający jest 
także fakt, dlaczego cała sprawa 

odbywa się za plecami samego 
zainteresowanego, czyli obecne-
go najemcy? - dodaje radny.

W piątek zadzwoniliśmy do 
magistratu, aby porozmawiać o 
sprawie. Zostaliśmy jednak poin-
formowani, że w urzędzie nie ma 

osoby odpowiedzialnej za kontakty 
z mediami.  19 grudnia odbędzie się 
sesja budżetowa podczas której sa-
morządowcy mają przyjąć uchwałę 
dot. sprzedaży lokali użytkowych 
w mieście. 

Tekst i fot. (ali)

Lokale do sprzedaży. Handlowcy zdezorientowani

sebastian sęk boi się, że straci sklep

Niedawno zapadł sądowy wy-
rok w sprawie Andrzeja Wdowia-
ka, wójta gminy Łęczyca, który 
został oskarżony przez jednego 
z biznesmenów z Daszyny. To 
jednak nie koniec wzajemnych 
pretensji, ponieważ kolejna spra-
wa wytoczona wójtowi przez 
tego samego przedsiębiorcę wciąż 
trwa. Czego dotyczyło pierwsze 
oskarżenie?

W aktach sprawy czytamy, że 
Marian O. (nazwisko do wiado-
mości redakcji) zawiadomił pro-
kuraturę w Łęczycy o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wójta Wdowiaka, które miałoby 
polegać na przekroczeniu upraw-
nień i niedopełnieniu 

obowiązków polegających na wy-
łudzeniu dotacji na budowę drogi 
w podłęczyckiej miejscowości 
Lubień. Skarżący argumentuje, że 
Andrzej Wdowiak uzyskał drogę 
w trybie wywłaszczenia decyzją 
starosty i pozyskał pieniądze unij-
ne pomimo, iż miał świadomość, 
że droga nie istnieje a środki z 
Unii zamiast być wykorzystane 
na cele publiczne i realizację in-
westycji miały być przeznaczone 
na inny cel. 

- Przedsiębiorca był zdania, że 
wójt wyłudził pieniądze z Unii 
– mówi Monika Piłat, szefowa 
łęczyckiej prokuratury. - Sprawa 
trafiła do nas 12 lutego i została za-
kończona umorzeniem 26 czerwca. 
Przedsiębiorca złożył jednak do 
sądu zażalenie. W listopadzie sąd 

podtrzymał jednak 
naszą decyzję i oddalił 
zażalenie. Sprawa zo-
stała umorzona. 

Wó j t  A n d r z e j 
Wdowiak nie krył 
zaskoczenia, gdy po-
informowaliśmy go 
o finale sprawy. 

- Szczerze mówiąc 
z tym biznesme-
nem toczę od daw-
na batalie sądowe 
i przyznam, że w 
tej ostatniej sprawie 
nie wiedziałem nic 
o umorzeniu – sły-
szymy.

Dlaczego przed-
siębiorca tak uparł 
się na wójta?

- Nie może mi 

zapomnieć tego, że droga prowa-
dząca do naszych terenów inwe-
stycyjnych przechodzi przez jego 
działkę. Teraz mam z nim sprawę o 
to, że usunęliśmy piach, który wy-
sypał na drodze, aby uniemożliwić 
przejazd do tamtejszego zakładu. 
Gdy dowiedziałem się o tej niety-
powej blokadzie, postanowiłem 
usunąć piach z drogi. Przedsię-
biorca skierował sprawę do sądu, 
bo twierdzi, że nieprawnie wy-
wiozłem ziemię. Przecież to jakiś 
absurd. Moim zdaniem biznesmen 
działa w imieniu pewnego lokal-

nego polityka, nie będę wymieniał 
jego nazwiska. Po prostu zaczęła 
się już kampania wyborcza i moi 
przeciwnicy robią wszystko, by 
mnie zdyskredytować. 

- Wójt jak zwykle myśli, że jeśli 
ktoś się na niego skarży, to jest to 
sprawa polityczna. A tak nie jest – 
słyszymy od Mariana O. - Chodzi 
o to, że pan Wdowiak skierował 
przeciwko mnie sprawę na po-
licję, twierdząc, że popełniłem 
przestępstwo usypując ziemię na 
drodze. Policja jednak umorzyła 
postępowanie. Dlatego zdecydo-

wałem działać takimi samymi 
sposobami jak wójt. Skierowałem 
sprawę do sądu o to, że Andrzej 
Wdowiak bezprawnie wjechał 
na moją działkę i usunął ziemię. 
Dodam, że miałem prawo usy-
pać na drodze ziemię, ponieważ 
właściciel pobliskiego zakładu nie 
płacił mi za użytkowanie drogi 
przebiegającej przez moją działkę. 

Przedsiębiorca zapowiada ko-
lejne pozwy przeciwko wójtowi 
Wdowiakowi. 

Tekst i fot. (stop)

Dlaczego przedsiębiorca ciąga 
wójta po sądach?

GM. ŁĘCZYCA

Prokurator Monika Piłat 
z aktami sprawy wójta  

wójt andrzej 
wdowiak nie 
może zrozumieć 
zachowania 
przedsiębiorcy
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Na lata 2007-2013, jako Województwo £ódzkie, uzyskaliœmy 
prawie 2 000 000 000 z³, które da³y szansê wielu z nas na zmianê 
sytuacji ¿yciowej. Dofinansowanie blisko 3000 projektów to nasz 
wspólny sukces! Przeznaczyliœmy ju¿ ponad 92 000 000 z³ 
na wsparcie edukacji przedszkolnej, 177 000 000 z³ na programy 
rozwojowe szkó³ i blisko 32 000 000 z³ na studia podyplomowe dla 
nauczycieli. Z kolei do przedsiêbiorców trafi³o przesz³o 
335 000 000 z³ na szkolenia pracowników, blisko 98 000 000 z³ 
na dzia³ania modernizacyjne w obliczu trudnoœci organizacyjnych 
oraz ponad 55 000 000 z³ na wspó³pracê sfery nauki z biznesem. 
Wydane miliony to przede wszystkim wielkie osi¹gniêcie 

beneficjentów Programu – jednostek samorz¹dowych, firm i przedsiêbiorstw, przedszkoli, 
szkó³ i uczelni, organizacji pozarz¹dowych oraz stowarzyszeñ. Dziêki ich pe³nemu 
zaanga¿owaniu osi¹gnêliœmy za³o¿one cele i wypracowaliœmy znakomite rezultaty i efe-
kty, które procentowaæ bêd¹ przez wiele lat.                                               

Jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków rodziców i w³adz lokalnych jest zapewnie-
nie wszystkim dzieciom równego startu i nauki na jak najwy¿szym poziomie. Je-
dnak im mniejsza miejscowoœæ, tym o to trudniej g³ównie ze wzglêdu na ograni-
czone mo¿liwoœci finansowe. Bezpoœredni¹ odpowiedŸ na ten problem stanowi PO KL. 
Ju¿ ponad 92 000 000 z³ zosta³o przeznaczonych na stworzenie b¹dŸ zmoderni- 
zowanie istniej¹cych przedszkoli oraz oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach, 
szczególnie na terenach wiejskich, gdzie stopieñ upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej jest najni¿szy. Dziêki realizacji projektów w ramach PO KL mog³y byæ 
zakupione pomoce naukowe, komputery s³u¿¹ce do nauki czy tablice interaktywne. 
W niektórych projektach przewidziano tak¿e dostosowanie samego budynku do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych czy zaadaptowanie dodatkowego pomieszczenia 
na salê lekcyjn¹. Bez w¹tpienia edukacja w przyjaznej atmosferze, przy dostêpie 
do nowoczesnych pomocy naukowych wp³ynê³a na wyniki w nauce i chêæ sta³ego 
poszerzania wiedzy przez dzieci.

Wiêkszoœæ projektów skierowanych do uczniów szkó³ kszta³cenia ogólnego i za-
wodowego przewidywa³a wspó³pracê z psychologiem w zakresie m.in. doradztwa 
i opieki dla wychowanków wykazuj¹cych problemy w nauce. Dzieci nie pozosta³y wiêc 
ze swoimi problemami same – mog³y liczyæ na wsparcie profesjonalnego opiekuna. 

PO KL daje tak¿e mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych zajêæ (pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych), ukierunkowanych m.in. na rozwój kompetencji przede wszystkim 
informatycznych, jêzykowych, z zakresu przedsiêbiorczoœci oraz nauk przyrodniczo-
matematycznych. Ukoñczenie dodatkowych zajêæ niejednokrotnie wi¹¿e siê z otrzy-
maniem dyplomu czy certyfikatu, wa¿nego jeszcze przez wiele lat po ukoñczeniu 
szko³y. M³odzie¿ mog¹ca rozwijaæ swoje zainteresowania i poszerzaæ wiedzê z pewno-
œci¹ lepiej odnajdzie siê w doros³ym ¿yciu na wymagaj¹cym rynku pracy.

Warto podkreœliæ, ¿e dziêki Programowi realizowane s¹ tak¿e projekty przewidu-
j¹ce wspó³pracê miêdzynarodow¹ z instytucjami z ca³ego œwiata. Jest to wyj¹tkowa 
szansa dla uczniów na wymianê doœwiadczeñ, odbycie wizyt studyjnych czy za-
granicznych praktyk, nawi¹zanie wyj¹tkowych znajomoœci i naukê jêzyka obcego 
w jeden z najskuteczniejszych sposobów. Wiele rozwi¹zañ zaobserwowanych za gra-
nic¹ zostaje póŸniej wprowadzonych w polskiej szkole, wzbogacaj¹c i uatrakcyjniaj¹c 
ofertê edukacyjn¹ placówki. Dla uczniów to niezwyk³a szansa na sprawdzenie 
siebie i wzrost poczucia w³asnej wartoœci.

Realizacja projektu we wspó³pracy to tak¿e szansa zdobycia unikalnych i bardzo 
atrakcyjnych doœwiadczeñ w atmosferze sprzyjaj¹cej nauce.  

Dotychczasowi projektodawcy udowadniaj¹, ¿e wspó³praca nawi¹zana z partnerami 
zagranicznymi nie koñczy siê wraz z zakoñczeniem realizacji samego projektu. Do tej 
pory szansê na wprowadzenie w ¿ycie tego typu przedsiêwziêæ – niekiedy trudniej-
szych i wymagaj¹cych od projektodawców wiêkszego wysi³ku – wykorzysta³o ju¿ 14 po-
dmiotów, uzyskuj¹c dofinansowanie na kwotê blisko 20 000 000 z³.                     

Europejski Fundusz Spo³eczny da³ tak¿e mo¿liwoœæ otrzymania wsparcia na za- 
pewnienie wspó³pracy placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z pracoda- 
wcami poprzez odbycie u nich sta¿y lub praktyk. Sprzyja to podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych uczniów jako przysz³ych absolwentów i zwiêkszaniu ich szans 
na zatrudnienie.  

Tak¿e na etapie szkolnictwa wy¿szego Program wspiera studentów i doktorantów. 
Mog¹ oni skorzystaæ ze stypendiów naukowych czy przeszkoliæ siê w zakresie sposo-
bów wprowadzania na rynek konsumencki wypracowanych efektów badañ naukowych. 

Wielu z nich dziêki wsparciu unijnemu opracowa³o tak¿e ró¿norodne patenty – 
powsta³a m.in. koncepcja torby solarnej oraz hybrydowej elektrociep³owni na s³omê.

 

Na rynku pracy licz¹ siê: wiedza, posiadane kwalifikacje i znajomoœæ jêzyków 
obcych. Zatem ju¿ od najwczeœniejszych lat warunki i jakoœæ nauki powinny na-
d¹¿aæ za zmieniaj¹cym siê œwiatem. Wiedza wœród dzieci i ich rodziców o pobliskiej no-
woczesnej i przyjaznej uczniom szkole, przyci¹ga wychowanków. Co wiêcej, placówki 
realizuj¹ce projekty wspó³finansowane z Unii wzbudzaj¹ zainteresowanie tak¿e me-
diów i lokalnych decydentów. Dziêki realizacji projektów PO KL mo¿liwe jest wyposa¿e-
nie szkó³ w nowoczesne materia³y dydaktyczne zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ kszta³ce-
nia. Komfort posiadania dodatkowych œrodków bud¿etowych sprzyja pobudzaniu wyo-
braŸni uczniów i nauczycieli, a tak¿e umo¿liwia skorzystanie z najnowoczeœniejszych 
metod i œrodków s³u¿¹cych nauce.                                            

Dziêki funduszom unijnym szko³y wdra¿aj¹ programy rozwojowe, wprowadzaj¹c ko-
lejne specjalizacje i zajêcia. Programy ukierunkowane s¹ m.in. na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osi¹gniêciach edukacyjnych 
oraz podniesienie jakoœci procesu kszta³cenia.                                  

Ka¿dy projekt PO KL to tak¿e szansa na rozwój nauczycieli, którzy mog¹ pog³êbiæ 
swoj¹ wiedzê dydaktyczn¹ czy zastosowaæ nowatorskie rozwi¹zania. Specjalnie dla 
nich zarezerwowano œrodki na dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkañców województwa decyduj¹cych siê na otwo-
rzenie firmy. Niekiedy zwi¹zane jest to z sytuacj¹ gospodarcz¹ dotychczasowego pra-
codawcy, który zmuszony jest zwolniæ pracowników, a ci z kolei musz¹ odnaleŸæ siê 
w nowym po³o¿eniu na rynku pracy. W takim przypadku tak¿e pomoc¹ s³u¿y Program. 
Poprzez uczestnictwo w projektach dla osób trac¹cych pracê mo¿liwe jest skorzysta-
nie ze wsparcia doradczego i szkoleniowego, a tak¿e otrzymanie œrodków na rozwój 
przedsiêbiorczoœci w wysokoœci nawet 40 tys. z³ na osobê.                                          

Minê³o 7 lat odk¹d Program Operacyjny Kapita³ Ludzki zmienia na lepsze 
¿ycie codzienne mieszkañców województwa ³ódzkiego. Nie wierzysz? 
Przekonaj siê, czytaj¹c poni¿szy artyku³.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (PO KL) umo¿liwia w Polsce wydatkowanie 
œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. G³ównym celem Pro-
gramu jest wzrost zatrudnienia i spójnoœci spo³ecznej. Swoim zasiêgiem obejmuje 
ró¿norodne obszary wsparcia – od przedsiêbiorczoœci przez edukacjê, na integracji 
spo³ecznej koñcz¹c.

Z jego bogactwa rozwoju mo¿e skorzystaæ ka¿dy – nie tylko sami projektodawcy, 
pozyskuj¹cy pieni¹dze na realizacjê przedsiêwziêæ, ale przede wszystkim uczestnicy 
projektów: dzieci i m³odzie¿, studenci, osoby bezrobotne, osoby pracuj¹ce, przed-
siêbiorcy, organizacje pozarz¹dowe oraz seniorzy. Dziêki temu, rozwija siê edukacja 
i aktywizacja zawodowa oraz wspierane s¹ inicjatywy naukowe.

Po siedmiu latach pracy zbli¿amy siê do zakoñczenia realizacji Programu. 
Jest to wiêc dobra okazja, aby podsumowaæ korzyœci, jakie wniós³ PO KL w ¿ycie 
mieszkañców regionu.                                          

Korzyœci dla dzieci i m³odzie¿y 

Korzyœci dla placówek edukacyjnych 

Korzyœci dla osób doros³ych 

Witold Stêpieñ, Marsza³ek Województwa £ódzkiego 

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki w £ódzkiem 
– wokó³ Ciebie i dla Ciebie

fot: Franckreporter/Getty Images/FPM
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Artyku³ jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

PO KL zdecydowanie wzbogaci³ rynek us³ug szkoleniowych, daj¹c szansê ka¿demu  
na udzia³ w bezp³atnych zajêciach, zwiêkszaj¹cych ró¿norodn¹ wiedzê i kompetencje. 
Dodatkowo od 2012 roku wdra¿ane s¹ projekty upowszechniaj¹ce uczenie siê doros³ych 
przez ca³e ¿ycie (tzw. idea long-life learning). Wsparcie kierowane jest do doros³ych 
zainteresowanych zdobyciem, uzupe³nieniem lub podwy¿szeniem swojego wy-
kszta³cenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych, szczególnie w zakresie kompetencji 
jêzykowych oraz wykorzystania technologii komputerowych. Szeroki wachlarz 
mo¿liwoœci zapewnianych przez projekty szkoleniowe to wyj¹tkowa szansa zdobycia 
satysfakcjonuj¹cej wiedzy i umiejêtnoœci, co pozwala uzyskaæ awans czy po prostu 
podnieœæ atrakcyjnoœæ na rynku pracy.

Dobrze wykszta³cona kadra bezpoœrednio wp³ywa na pozycjê przedsiêbiorstwa 
na rynku. Oddzia³uje to na konkurencyjnoœæ, a w dalszej perspektywie – tak¿e na wy-
niki finansowe firmy. Wsparcie pieniê¿ne przeznaczane na kursy i szkolenia to okazja 
do pozyskania umiejêtnoœci czêsto niedostêpnych b¹dŸ trudnych do zdobycia w innych 
okolicznoœciach.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci zapewnienia praktyk i sta¿y uczniom szkó³ zawodo-
wych, przedsiêbiorcy mog¹ przez to wp³yn¹æ na poziom wiedzy i umiejêtnoœci swo-
ich przysz³ych pracowników ju¿ podczas nauki w szkole, a obserwacja uczniów po-
zwala na ocenê i wybór tych najlepszych, którzy w przysz³oœci z powodzeniem 
wespr¹ kadrê przedsiêbiorstwa.

Nie nale¿y tak¿e zapomnieæ, ¿e realizacja projektu finansowanego ze œrodków 
unijnych pozytywnie wp³ywa na postrzeganie ka¿dej firmy, promuje i podnosi jej 
presti¿, a przez to pozwala na dotarcie do nowych klientów. Udzia³ w zajêciach 
to tak¿e rodzaj pozafinansowego wynagrodzenia pracowników za dotychczasowy 
wysi³ek, motywuj¹cy ich do dalszej pracy.

Zdobywanie nowych kwalifikacji, a tak¿e pieni¹dze na za³o¿enie firmy nie tylko 
polepszaj¹ sytuacjê osób z tego korzystaj¹cych, ale tak¿e wp³ywaj¹ na rozwój i ja-
koœæ ¿ycia w regionie. Projekty PO KL mog¹ byæ bezpoœrednim narzêdziem reali-
zacji za³o¿eñ lokalnych strategii b¹dŸ wytyczaæ nowe cele rozwojowe. Szybkie rea-
gowanie na zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze pozwala ³agodziæ ich negatywne 
skutki i umo¿liwia dostosowanie siê pracowników do zmienionych warunków.

PO KL pozytywnie wp³ywa tak¿e na integracjê mieszkañców regionu. Z oferty 
Programu mog¹ skorzystaæ wszyscy, niezale¿nie od indywidualnych cech 
i dotychczasowych doœwiadczeñ. Wspólny wysi³ek na rzecz przeciwdzia³ania lokalnym 
problemom, zw³aszcza dziêki realizacji projektów przez organizacje pozarz¹dowe, 
wp³ywa na jakoœæ i intensywnoœæ wspó³pracy pomiêdzy sektorem publicznym 
a spo³ecznym.

Pozytywne postrzeganie regionu skutecznie wykorzystuj¹cego dostêpne œrodki 
unijne oddzia³uje tak¿e na podejmowanie decyzji przez inwestorów w zakresie lo-
kalizacji swoich przedsiêwziêæ. Kolejne inwestycje uatrakcyjniaj¹ warunki ¿ycia 
i pracy. Nowoczesne, dobrze zarz¹dzane i pozyskuj¹ce kolejne œrodki unijne samo-
rz¹dy wzbudzaj¹ zainteresowanie mediów i zyskuj¹ szeroki rozg³os. Ka¿dy pomys³ 
stwarza szansê na korzystn¹ zmianê i pojawienie siê nowych koncepcji na rozwój, 
tym bardziej jeœli projekt bêdzie realizowany we wspó³pracy ponadnarodowej.  

Po siedmiu latach intensywnego wdra¿ania PO KL œmia³o mo¿emy chwaliæ siê 
wypracowanymi efektami p³yn¹cymi ze zrealizowanych projektów. Szczególnie cieszy fakt, 
¿e prawie 10 900 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczy³o w dofinansowanej z Programu edukacji 
przedszkolnej, ponad 35 500 uczniów klas I-III bra³o udzia³ w zajêciach pozaszkolnych 
w ramach indywidualizacji nauczania. Z pomocy unijnej skorzysta³o tak¿e ponad 600 szkó³ 
podstawowych i 200 zawodowych, a ponad 5000 nauczycieli podnios³o swoje kwalifikacje. 
Na uwagê zas³uguje tak¿e liczba przesz³o 9500 przedsiêbiorstw objêtych wsparciem 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ponad 58 500 przeszkolonych osób pra-
cuj¹cych i wiele, wiele innych pozytywnych zmian 

                                 – Marcin Bugajski, Cz³onek Zarz¹du Województwa £ódzkiego. 

Bogata oferta rozwoju Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki pozwala zak³adaæ, 
¿e zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców województwa ³ódzkiego skorzysta³a w jakiœ 
sposób z jego wsparcia. Jesteœmy lepiej wykszta³ceni, nasze dzieci ucz¹ siê w lepiej 
wyposa¿onych placówkach, a w regionie, w którym ¿yjemy zapewniane s¹ coraz le-
psze i bardziej komfortowe warunki ¿ycia i pracy. Dziêki nowo otwartym lub zmo-
dernizowanym przedszkolom, rodzice dzieci mog¹ ze spokojem liczyæ na fachow¹ 
opiekê i skupiæ siê na w³asnym rozwoju. Lepiej wykszta³ceni dziêki dodatkowym 
kursom czy studiom podyplomowym nauczyciele to lepiej wykszta³ceni wychowan-
kowie. Wspó³praca miêdzynarodowa zawi¹zywana przez ³ódzkie szko³y posze-
rza z kolei horyzonty uczniów i nauczycieli, oœmielaj¹c wszystkich do wyznaczania 
sobie coraz ambitniejszych celów, nie tylko w zakresie edukacji. Natomiast ka¿da 
wydana z³otówka na wzrost kwalifikacji pracownika to inwestycja niejednokrotnie 
lepsza ni¿ zatrudnienie dodatkowego specjalisty. 

Wszystko to pozwala z optymizmem spogl¹daæ w przysz³oœæ i czekaæ na nowe 
szanse rozwoju dziêki kolejnemu rozdaniu œrodków unijnych, które nast¹pi ju¿ 
za kilka miesiêcy.

Korzyœci dla przedsiêbiorcy 

Korzyœci dla regionu 

PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
58 571 osób pracuj¹cych, które zakoñczy³y udzia³ w projektach szkoleniowych,
14 637 pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakoñczyli udzia³ w projektach,
2768 osób, które objêto wsparciem w zakresie rozpoczynania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
typu spin off lub spin out (wspieraj¹cej wprowadzanie na rynek wyników badañ naukowych).

Efekty Programu  Kapita³ Ludzki w £ódzkiemObszar wsparcia

10 896 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczy³y w ró¿nych formach edukacji przedszkolnej,
858 szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych, które zrealizowa³y
programy rozwojowe,

6115 osób doros³ych w wieku 25-64 lata, które uczestniczy³y w kszta³ceniu ustawicznym,
5071 nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach.

EDUKACJA

Wiêcej informacji na www.pokl.lodzkie.pl

fot.: Ableimages/Getty Images/FPM
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 65: kto czeka, doczeka się.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Co to jest: duże, czerwone i jak wcho-
dzi, to aż miło? 
- Święty Mikołaj! 

Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w 
stadium zaawansowanym. Żona ma 
pretensje o wszystko, krzyczy... W pew-
nym momencie mąż jej przerywa i mówi 
spokojnym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał... 

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. 
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia 
z Pinokiem: 
- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które 
ci podarowałem. 
- Bo ja chciałem pieska albo kotka! 
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały. 
- Ale ja się boję tego bobra! 

Dlaczego Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty? Jako jedyny 
zna adresy wszystkich grzesznych dziewczynek .. 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, straża-
ków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać 
Świętym Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczy-
cielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

Jasiu wysyła list do Św. Mikołaja i pisze:  
„kochany Mikołaju. W tym roku chcę dostać siostrzycz-
kę”.  
Parę dni później Św. Mikołaj odpisuje:  
„kochany Jasiu. Najpierw przyślij mi mamusię”

- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się święty mikołaj.  
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada dziecko.  
- To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie będę 
przynosił!

Muffinki Mikołaje... 
Składniki
ciasto: 2 szklanki mąki
3 jajka 
3/4 szklanki cukru 
2 łyżki śmietany 
łyżka ekstraktu wanilio-
wego 
1/2 szklanki oleju
szczypta soli
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
krem: 150 g twarogu 
50 g masła 
1/2 szklanki cukru pudru 
łyżeczka soku z cytryny
Przygotowanie
Jajka cukier i sól ubijamy na puszystą masę, dodajemy 
olej i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy mąkę i 
proszek do pieczenia. Na koniec dodajemy ekstrakt wani-
liowy i śmietanę. Do każdej formy na muffiny wlewamy 
ciasto. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st i 
pieczemy ok. 30 minut. Miękkie masło ubijamy z cukrem 
pudrem na puszystą masę. Dodajemy serek, sok z cytry-
ny i ponownie ubijamy. schładzamy krem ok 20 minut w 
lodówce a następnie dekorujemy.
 

szaszłyki z kurczaka w marynacie jogurtowej
Składniki
piersi z kurczaka - 4 szt
jogurt naturalny - 400 ml (duży kubek)
boczek wędzony - 300 g
czosnek - 3 ząbki
curry - płaska łyżeczka
ostra papryka - płaska łyżeczka
łagodna papryka - kopiasta łyżeczka
cebula - 4 średnie
sok z połówki cytryny
sól
Przygotowanie
Zaczynamy od marynaty: jogurt mieszamy z sokiem z cy-
tryny, solą, curry, ostrą i słodką papryką oraz czosnkiem 
przeciśniętym przez praskę, piersi z kurczaka kroimy w sporą 
kostkę i zalewamy mary-
natą, mieszamy i odkła-
damy do lodówki na kilka 
godzin a najlepiej na całą 
noc, jeżeli do szaszłyków 
będziemy używali drew-
nianych patyczków, to 
moczymy je wcześniej w 
wodzie (minimum godzi-
nę) cebulę kroimy w dość 

grube plastry, boczek w nieco cieńsze kurczaka wyciągamy 
z marynaty (której nadmiar usuwamy) i nadziewamy na 
patyczki na przemian z boczkiem i cebulą, gotowe szaszłyki 
układamy na dobrze rozgrzanym grillu i pieczemy po kilka 
minut z każdej strony, aż nam się ładnie zrumienią

likier krówkowy
Składniki
cukierki krówki 75 dag
wódka 0,5 l
mleko 3/4 l
Przygotowanie
krówki włożyć do dużego 
słoika, zalać je wódką i 
odstawić do rozpuszcze-
nia krówek (potrząsać 
słoikiem 2-3 razy dziennie). 
Kiedy krówki będą już rozpuszczone, dolać mleko i wymie-
szać. Odstawić na 1-2 dni

PoraDy naszycH czytelniczek
* Równie dobrze jak proszek do pieczenia spulchnią ciasto 
trzy łyżki rumu 
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Bożonarodzeniowy kiermasz stroików, 
rękodzieła artystycznego, kartek i 
świątecznych ozdób oraz upominków cieszył 
się wczoraj dużym powodzeniem. Podczas 
kiermaszu mieszkańcy mieli okazję kupić 
świąteczne gadżety. Z całą pewnością takie 
imprezy wprowadzają w przedświąteczny 
klimat.

Tekst i fot. Alicja Wnuk

Świątecznie w domu kultury
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Pasażerowie tydzień temu nie 
mogli przed południem korzystać 
z komunikacji tramwajowej. Doszło 
do tragicznego wypadku, pod tram-
waj jadący z Ozorkowa do Zgierza 
wjechał rowerzysta. Zginął na 
miejscu. Przewoźnik uruchomił ko-
munikację zastępczą. Przegubowe 
autobusy miały sporo problemów 
z wjazdem z ul. Wyszyńskiego w 
ciasną ul. Starzyńskiego. Połączenia 
tramwajowe uruchomiono po kilku 
godzinach. 

(stop)

Lokatorzy doszli do porozu-
mienia z byłym zarządcą i firmą 
dostarczającą ciepło do kamienicy 
przy ul. Wyszyńskiego. Po spłacie 
pierwszej raty zadłużenia mieszka-
nia ponownie mają być ogrzewane. 

Dowiedzieliśmy się, że wspólnota 
mieszkaniowa ma na początek za-
płacić 2 tysiące złotych, pozostaną 
jeszcze trzy takie raty zasadniczego 
zadłużenia. Sprawa spłaty zadłu-
żenia wynoszącego prawie 20 tys. 
złotych rozstrzygnięta zostanie 
przez sąd. 

(stop)

W ubiegłym tygodniu lokato-
rzy jednego z bloków przy ul. 
Lotniczej, aby dostać się do swo-
ich mieszkań musieli najpierw 

przechodzić przez piwnice. Jaki 
był tego powód? Prozaiczny, 
remont wejścia do klatki schodo-
wej, które na czas robót zostało 
zamknięte. Mieszkańcy korzy-
stali z drugiej klatki schodowej.

(stop)

reklama

w dniu 14.12.2013r. godzina 10-ta  (sobota) otwarcie w ozorkowie„Delikatesów Premium” 
ul. starzyńskiego nr 8 (dawna stodoła). w warunkach nowej aranżacji powierzchni handlowej 
gwarantujemy szereg atrakcji, nagród wysoką jakość asortymentu w promocyjnych cenach. 

Przez piwnice do mieszkania 

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Autobus 
zamiast 
tramwaju

W mieszkaniach ma być 
ciepło

Kupcy z targowiska zapraszają burmistrza

OZORKÓW
Nie minęło dużo czasu od otwar-

cia zmodernizowanego targowiska 
a już przybywa krytycznych opinii 
od kupców handlujących pod nową 
wiatą. 

- Zapraszamy burmistrza, niech 
zobaczy jak fatalnie sprzedaje się pod 
tym zadaszeniem – słyszymy.

Budowa wiaty była jedną ze sztan-
darowych inwestycji magistratu. 
Burmistrz Jacek Socha dość często 
przyjeżdżał na modernizowane tar-
gowisko, udzielił przed otwarciem 
rynku wielu wywiadów. 

- Przyjeżdżał tutaj często, ale 
wówczas na rynku nie było kupców. 
Teraz, gdy rozpoczął się handel, to w 
ogóle się tutaj nie pokazuje. Naszym 
zdaniem powinien przyjechać, 
porozmawiać z nami i zobaczyć, jak 
teraz przebiega handel pod wiatą. 
Dobrze nie jest – twierdzi jedna z 
handlarek.

Na co skarżą się kupcy?
- Niedawno z zadaszenia leciała 

woda. Bardzo się zdziwiłam, budowla 
jest nowa i nie powinno do tego dojść. 
Na nieszczęście woda leciała wprost 
na towar. Nie ukrywam, że bardzo 
się zdenerwowałam.

kupcy skarżą się na metalową konstrukcję wiaty

woda wypływająca z rynien 
zalewa towar zadaszenie jest nieszczelne

O wodzie zalewającej towar mówi 
również kolejna handlarka.

- Deszczówka spływa z rynien, któ-
rych spusty nie zostały wpuszczone 
do kanalizacji. To naprawdę spory 
problem – słyszymy.

Kupcy z którymi rozmawialiśmy 
narzekają także na konstrukcje wiaty. 

- Jest w środku zbyt wiele kątników, 

słupków. Jak człowiek się zapomni, 
to może uderzyć się w głowę i zrobić 
sobie krzywdę.

Zmotoryzowani handlowcy, jeśli już 
wjadą pod niską wiatę swoimi autami 
dostawczymi i tak narzekają na źle – 
ich zdaniem – ustawione lampy.

- Jak można ustawiać lampy prak-
tycznie na wprost wyznaczonych 

dla nas wjazdów pod wiatę? - pyta 
kupiec. 

Handlowcy mają nadzieję, że prace 
naprawcze, które można zrobić, zosta-
ną zrealizowane. 

Czy burmistrz skorzysta z zaprosze-
nia i przyjedzie zobaczyć jak handluje 
się pod nową wiatą?

Tekst i fot. (stop)

lampy stoją na wprost wjazdów
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OZORKÓW

OZORKÓW

Widok grzebiących w śmieciach 
nie jest niestety rzadkością. Jednak, 
gdy tego rodzaju czynnościom 
oddaje się staruszka, to już co 
innego. Pani Marianna ma 95 lat. 
Spotkaliśmy ją przy śmietnikach 
bloku na ul. Sucharskiego. 

- Mam niską emeryturę, nie-
spełna 700 złotych. Czasami w 
śmieciach można natrafić na ład-
ne i dobre rzeczy – usłyszeliśmy 
od staruszki. - Niektóre można 
później sprzedać. Dziś znalazłam 
sztuczne kwiaty, zabiorę je do 
domu, nie będę ich sprzedawać. 

Mieszkańcy osiedla powiedzieli 
nam, że często widzą starszych 
ludzi przeszukujących pojemniki 
ze śmieciami. 95-latka zawsze 
wzbudza ciekawość.

- Nawet nie wiedziałem, że ma 

aż tyle lat – słyszymy od lokatora 
jednego z bloków na osiedlu. - To 
smutne, że na stare lata niektórzy 
muszą grzebać w śmieciach. 

W MOPS potwierdzają, że ozor-

kowska bieda jest coraz większa. 
Bywają miesiące, że grupa pod-
opiecznych ośrodka pomocy rośnie 
nawet o kilkadziesiąt osób. 

(stop)

Takiego konfliktu pomiędzy 
miejscową parafią a częścią wier-
nych jeszcze w mieście nie było. 
Parafianie, którzy mają działki 
w pobliżu kościoła, zamierzają 
poinformować kurię o – jak sami 
nam powiedzieli – zachłannym 
proboszczu. 

W czym jest problem? Chodzi 
o ceny wykupu działek, które 
ksiądz proboszcz ustalił i które 
są zdaniem mieszkańców zbyt 
wygórowane. Teren, na którym 
znajdują się ogródki, został kiedyś 
podarowany kościołowi. Teraz 
proboszcz parafii NMP Królowej 
Polski chce sprzedać ziemię. Lu-
dzie się na to nie godzą. Nie chcą 
rozstawać się z działkami. Kłopot 
jednak w tym, że nikogo nie stać 
na tak wysoką cenę. Ile dokładnie 
żąda proboszcz?

- 50 złotych od metra kwadrato-
wego. To stanowczo za dużo – mówi 
Halina Karlikowska. - Nie jestem w 
tej opinii odosobniona. Niestety pro-
boszcz nie chce słuchać naszych ar-
gumentów. Doskonale wie, że ludzie 

nie mają tylu pieniędzy. Moja działka 
ma 240 mkw. Gdybym skorzystała 
z prawa pierwokupu, musiałabym 

zapłacić księdzu 12 tysięcy złotych. 
To horrendalna suma, zważywszy, że 
działka jest bardzo skromna z małą, 
niepozorną altanką.

Halina Kurasik powiedziała nam, 

że również nie skorzysta z prawa 
pierwokupu. 

- Będę musiała pożegnać się z dział-
ką. Nie mam tylu pieniędzy – słyszymy. 

Działkowicze mają ogromny żal do 
proboszcza o to, że narzucił wysoką 
cenę i nie widzi możliwości dialogu 
z ludźmi. 

Spotkaliśmy się z księdzem pro-
boszczem Zenonem Piechotą.

- Nie ma żadnego problemu zwią-
zanego z działkami – ucina rozmowę 
duchowny, po czym szybko zamyka 
drzwi przed naszym dziennikarzem. 

Problem jednak jest i wszystko 
wskazuje na to, że proboszcz parafii 
NMP przed nim nie ucieknie. Ludzie 
zamierzają pisać skargę do kurii. 

- Ksiądz jest naszym zdaniem zbyt 
zachłanny – twierdzi Paweł Mań-
kowski. - Jak można żądać 50 złotych 
za metr takiej działeczki? Mieliśmy 
spotkanie z księdzem w tej sprawie, 
ale usłyszeliśmy jedynie, że taka jest 
cena i już. Proboszcz poinformował 
nas, że ma już kupca na teren dział-
kowy. Wspomniał o jakieś firmie 
budowlanej. Szkoda, że duchowny 
tak podchodzi do sprawy. Myślimy, 
że dla niego liczą się tylko pieniądze.

Mieszkańcy, którzy przy kościele 
mają działki, to głównie starsi ludzie. 
Dla nich ten teren, to jedyna możli-
wość spędzenia pogodnych dni na 
świeżym powietrzu.  - Nie rozumiem 
tego księdza – słyszymy od starszego 
mieszkańca. - Przecież sam papież 
mówi o tym, aby duchowni nie pa-
trzyli na wartości materialne. A ten 
ksiądz odkąd się pojawił w naszej 
parafii, to myśli tylko o pieniądzach. 
Stawki za dzierżawę działek pod-
nosi co rok o sto procent. Poprzedni 
ksiądz rozumiał i wspierał ludzi. Nie 
to co ten... 

- To prawda – potwierdza H. Kar-
likowska. - Poprzedni proboszcz był 
dobrym człowiekiem, niestety umarł. 
Rozumiemy potrzeby kościoła, ale 
zdobywanie środków finansowych 
nie powinno opierać się na ludzkiej 
krzywdzie. 

Tekst i fot. (stop)

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci innych”
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 7 grudnia 2013 roku, w wieku 66 lat zmarł
Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku,

były oficer Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Były Komendant Komisariatu Policji w Ozorkowie.

 Ś.P. Zygmunt Nowakowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się

w środę 11 grudnia 2013 roku o godzinie 14,00
w Kościele Sokolniki Las.

Miejsce spoczynku cmentarz w Modlnej.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie

Żona i Syn z rodziną.

Bieda coraz większa... aż serce boli

Zachłanny ksiądz – mówią parafianie

Proboszcz parafii o działkach nie chciał rozmawiać

Pani Halina nie może zrozumieć, dlaczego ksiądz ustalił tak 
wysokie stawki za wykup działek 

Paweł Mańkowski jest 
zbulwersowany zachowaniem 
księdza. napiszemy w tej 
sprawie do kurii – zapowiada

Parafianie 
pytają, czy 
kościół powinien 
zarabiać na 
krzywdzie 
ludzkiej
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Do dziś lokatorzy bloku na 
obrzeżach miejscowości wspo-
minają Joelle z Francji, która 
wykupiła mieszkanie ponad 
osiem lat temu. To nietypowa 
sprawa, bowiem nie dość, że 
urodziwa Francuzka z Marsylii 
zdecydowała się zamieszkać w 

Parzęczewie, to na dodatek z 
mieszkania zrobiła prawdziwą 
twierdzę. 

Zamontowała na przykład 
kuloodporne okna i monitoring 
wewnątrz lokalu. Dodatkową 
ciekawostkę jest fakt, że Joelle 
w mieszkaniu przebywała rap-
tem kilka miesięcy. Tylko na 
początku, czyli tuż po kupnie. 
Przez ostatnie lata nikt Francuz-

ki nie widział. Mieszkanie jest 
zamknięte i nie ma do lokalu 
dostępu.

- Wielokrotnie dzwoniłem do 
naszej byłej sąsiadki na francuski 
numer telefonu – mówi Mirosław 
Kamzurski, przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej. - Nie-
stety, telefon za każdym razem 
jest głuchy. Nie wiemy co się stało. 
Poczekamy jeszcze trochę aż za-
dłużenie za ten lokal będzie jesz-
cze większe i najprawdopodobniej 
sprzedamy lokal sądownie. Nie 
ma innej możliwości. 

Jak się dowiedzieliśmy mieszka-
nie Francuzka wyłożyła marmu-
rami, płytki są także w piwnicy. 
Największe zdziwienie wzbudzają 
kuloodporne okna i monitoring. 

- Słuchy niosą, że Joelle zada-
wała się z mafią z Marsylii. Być 
może stąd te wszystkie zabez-
pieczenia – słyszymy od pana 
Mirosława. 

Francuzkę wspomina małżon-
ka przewodniczącego wspólnoty 
mieszkaniowej.

- Atrakcyjna kobieta, która zaj-
mowała się w Polsce handlem 
perfumami. Jeździła najnowszym 
mercedesem. Raczej nic złego jej się 

nie stało, bo listy do niej adresowane 
nie wracają. Kto wie, może jeszcze 
do nas zajrzy, bo wiem, że te nasze 

Piaskowice (dawna nazwa wsi – 
przyp. aut.) jej się spodobały.

(stop)

Nietypowa historia i spora zagadka

Francuzka zrobiła z mieszkania twierdzę

PARZĘCZEW

Mirosław kamzurski wspomina Francuzkę z Marsylii 

Mieszkanie zagranicznego gościa ma kuloodporne okna

Smutne święta. Eksmisje jeszcze w grudniu
OZORKÓW

W tym miesiącu z bloków 
spółdzielczych eksmitowane 
zostaną trzy rodziny. Dwie 
trafią do budynku przy ul. 
Listopadowej, jedna rodzina 
zamieszka przy ul. Łęczyckiej. 
Eksmisje zbiegły się z nadcho-
dzącymi świętami. Dla rodzin 
to wielka tragedia. 

W spółdzielni mieszkanio-
wej usłyszeliśmy, że rodziny 
zalegały z płatnościami już od 
wielu lat. 

- Eksmisje to zawsze jest dra-
mat i proszę mi wierzyć dla nas 
to również smutne – przekonuje 
Piotr Piętka, prezes Ozorkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Zanim dojdzie do eksmisji 
zawsze wcześniej prowadzimy 
dialog z takimi rodzinami, 
ślemy monity i zachęcamy do 

spłaty zadłużenia. Ale jeśli to nie 
przynosi żadnych rezultatów, to 
sprawy trafiają do sądu. 

Prezes OSM twierdzi, że zro-
bił wiele, aby uniknąć eksmisji. 
Co mamy jednak zrobić, gdy 
niektórzy lokatorzy są nam 
dłużni nawet ponad 40 tysięcy 
złotych – pyta szef spółdzielni.

Czteroosobowa rodzina będzie 
musiała niedługo opuścić miesz-
kanie w jednym z bloków przy 
ul. Sucharskiego. Przeniesie się 
do skromnego budynku przy ul. 
Listopadowej. Jakich warunków 
może się spodziewać?

- Na pewno skromnych – od-
powiada Paweł Nowakowski, 
jeden z lokatorów domu w 
którym już niedługo zamiesz-
kają eksmitowani. - W budyn-
ku nie ma wody ani ubikacji. 
Ogrzewanie jest z pieca. Wiem, 
że mieszkania dla eksmitowa-
nych zostały wyremontowane. 

Wymieniona została instalacja 
elektryczna. 

- Można się przyzwyczaić do 
tych warunków – przekonuje 

k o l e j n y 
l o k a t o r . 
- Na po-
dwórk u 
ze stud-
ni arte-
zyjskiej 
m a m y 
w o d ę , 
ubikacja 
też jest w 
ja ko  t a -
kim sta-
nie. 

P a n 
P a w e ł 
zapew-
n i a ,  ż e 
lokatorzy 
domu ciepło przyj-

mą eksmitowaną ro-
dzinę.

- Zrobimy wszyst-
ko, aby święta tuż 
po eksmisji  n ie 
były dla tej rodzi-
ny zbyt smutne 
– słyszymy. 

Tekst i fot. 
(stop)

wodę lokatorzy mają ze studni artezyjskiej 

Do tego budynku trafi eksmitowana rodzina z bloku przy ul. sucharskiego 

Paweł nowakowski - „Przyjmiemy nowych sąsiadów jak należy”
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ZGIERZ ZGIERZ DASZYNA

Święta tuż tuż – czas robić 
zapasy. Czy taką maksymą kie-
rował się 27 –latek ze Zgierza, 
który kilkanaście razy okradał 
sklep wynosząc z niego pro-
dukty spożywcze?

4 grudnia około godz. 9. 50 dyżur-
ny zgierskiej jednostki policji otrzy-
mał zgłoszenie, z którego wynikało, 
że kilka minut temu z dyskontu 
spożywczego przy ul. Pl. Kiliń-
skiego wyszedł mężczyzna, który 
ukradł dwie świąteczne szynki i 
uciekł w kierunku ul. Narutowicza. 
Wysłany na miejsce patrol zauwa-
żył na ul. Długiej podejrzewanego 
27 –latka. Mężczyzna w rozmowie 
z mundurowymi przyznał, że fak-
tycznie ukradł wędlinę, ale zgubił ją 

podczas ucieczki. Funkcjonariusze 
nie dając wiary rabusiowi pojechali 
przeszukać jego mieszkanie. Gdy 
otworzyli lodówkę ujrzeli zapa-
kowane oryginalnie dwie sztuki 
szynki świątecznej. Skradziony 
towar wrócił do sklepu, natomiast 
27-latek z uwagi na fakt, że został 
rozpoznany przez pracowników 
sklepu jako notoryczny złodziej, 
trafił do zgierskiej jednostki policji. 
Z zebranego dotychczas materiału 
wynika, że zatrzymany mężczyzna 
na przestrzeni ostatnich trzech mie-
sięcy dopuścił się kilkunastu takich 
kradzieży. Ze sklepu wynosił m. in. 
ciasta, alkohol i mięso. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności. 

Do tragicznego w skutkach wy-
padku drogowego doszło 2 grudnia 
około godziny 10.25 na drodze kra-
jowej K-91 w Daszynie.

Policjanci pracujący na miejscu 
zdarzenia wstępnie ustalili, że 
kierująca seatem toledo 38-lenia 
mieszkanka gminy Daszyna do-
prowadziła do zderzenia z jadącym 
drogą z pierwszeństwem przejazdu 
samochodem ciężarowym z nacze-
pą. W wyniku zderzenia śmierć 
poniosła kierująca seatem. 51-letni 
kierowca ciężarówki był trzeźwy. 
Wszystkie okoliczności zdarzenia 
wyjaśni postępowanie prowadzone 
pod nadzorem miejscowej proku-
ratury.

6 grudnia na drodze krajowej 
nr 1 (przy ul. Tumskiej) daewoo 
lanos zderzył się z fiatem panda. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na 
miejsce przyjechały 2 zastępy straży 

pożarnej oraz policja. Ruch, którym 
kierowali policjanci, odbywał się na 
jednym pasie jezdni. Po spisaniu 
niezbędnych protokołów straż usu-
nęła zniszczone auta. Utrudnienia 
na drodze trwały ponad godzinę. 

Tekst i fot. (ali)

Policjanci ze zgierskiej drogówki 
zatrzymali mężczyznę, który prze-
woził kontrabandę. 

3 grudnia około godz. 22. 55 w 
Zgierzu na ul. Łódzkiej funkcjona-
riusze zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego skodą fabią, który 
przekroczył dozwoloną prędkość. 
Dodatkowo, podczas sprawdzania 
pojazdu policjanci natknęli się na 
kilka płaskich, długich pudeł. Gdy 
zajrzeli do środka zobaczyli w nich 
luzem spakowane papierosy bez 
polskich znaków akcyzy. Po przeli-
czeniu okazało się, że jest ich 23 800 
sztuk. Za popełnione wykroczenie 
w ruchu drogowym 37 -latek został 
ukarany mandatem karnym, a za 
przewożenie kontrabandy trafił do 
zgierskiej celi. Usłyszał już zarzuty z 
ustawy karnej – skarbowej i skorzy-
stał z przysługującego mu prawa do 
dobrowolnego poddania się karze.

KPP w Zgierzu

Kontynuując tradycję policyjnych 
mikołajek komendant powiatowy 
policji w Łęczycy wraz z przedsta-
wicielami miasta odwiedzili od-
dział dziecięcy łęczyckiego szpitala.

6 grudnia wzorem ubiegłych 
lat komendant policji insp. Paweł 
Karolak wraz z burmistrzem 
Andrzejem Olszewskim oraz 
zastępcą Wojciechem Czaplijem 
w towarzystwie dyrektora szpi-
tala odwiedzili podopiecznych 

Oddziału Dziecięcego. Policyjny 
mikołaj podarował dzieciom cho-
inkę i odblaski. Na drzewku ko-
mendant wraz z dziećmi zawiesił 
symboliczną bombkę.

Następnie odwiedził pierwszo-
klasistów ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Łęczycy. Milusińscy zadowoleni 
z wizyty ochoczo odpowiadali na 
pytania związane z bezpieczeń-
stwem na drodze w zamian za co 
wszyscy odebrali słodkie nagrody 
oraz odblaski ufundowane przez 
WORD w Skierniewicach. 

Info: policja 

Policjanci pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Zgierzu wy-
jaśniają okoliczności śmiertelnego 
wypadku, do którego doszło 2 grud-
nia około godz. 10.30 na torowisku 
tramwajowym w Zgierzu przy ul. 
Łódzkiej. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że rowerzysta w wieku około 
60 lat o nieustalonej tożsamości 
przejeżdżając lub przechodząc przez 
torowisko nie zachował należytej 
ostrożności w wyniku czego został 
potrącony przez jadący tramwaj. 
Potrącony mężczyzna pomimo pod-
jętej na miejscu reanimacji zmarł. 
Motorniczy był trzeźwy. Utrudnie-
nia w ruchu tramwajowym na linii 
46 w kierunku Ozorkowa trwały 
kilka godzin. 

KPP w Zgierzu

Policyjny mikołaj w szpitalu

Amator świątecznej szynki 

Kolizja na „jedynce”

Śmierć na 
torowisku

„Lewe” 
papierosy

Zginęła 
w Daszynie

Podpalili sklep, bo chcieli ukryć manko 

ŁĘCZYCA

rabusie celowo podpalili sklep

Policjanci zatrzymali trzy oso-
by mające związek z włamaniem, 
podpaleniem i wybuchem w skle-
pie Społem przy ul. Konopnickiej 
w Łęczycy. 

Do zdarzenia doszło 4 listopada 
po godz. 21. Znajomość środowi-
ska przestępczego pozwoliła poli-
cjantom na szybkie wytypowanie 
potencjalnych sprawców.

Kolejne działania policjan-
tów potwierdziły wcześniejsze 
ustalenia. Dysponując pełnym 

materiałem dowodowym, w 
tym opinią biegłego z zakresu 
pożarnictwa, śledczy mogli zwe-
ryfikować swoje podejrzenia. 25 
listopada do komendy dowie-
ziono 29 – letnią kobietę oraz jej 
20 – letniego kompana. 2 grudnia 
wpadł ich 35-letni wspólnik. 

Okazało się, że 29 – letnia 
pracownica sklepu w obawie 
przed zbliżającą się inwentary-
zacją zleciła swoim znajomym 
upozorowanie włamania, aby 
zatuszować w ten sposób man-
ko. W wybrany dzień, na koniec 
pracy wyszła ze sklepu, zostawia-

jąc wewnątrz wspólników. Nie 
uruchomiła alarmu. Mężczyźni, 
włamali się do kasetki, ukradli 
1900 złotych a następnie polali 
regały benzyną i podpalili. W 
wyniku wysokiej temperatury 
doszło do wybuchu. Straty osza-
cowano na 35 tysięcy złotych. 
29 – latka usłyszała zarzut znisz-
czenia mienia poprzez podpa-
lenie, jej wspólnicy obok pod-
palenia odpowiedzą także za 
kradzież z włamaniem. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 10 lat 
pozbawienia wolności.

KPP w Łęczycy
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

szwaczka
Umiejętność szycia na stębnówce, 
bądź owerlok. Pracodawca zapew-

nia możliwość przyuczenia się 
PPHU „OLA FASHION”

Łęka 15B
99-120 Piątek

tel.: 602 584 564

kierowca autobusu
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 

kat. D, kurs na przewóz osób, rok 
praktyki w zawodzie

MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman

Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

operator maszyn
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i list 

motywacyjny) należy wysyłać pocz-
ta elektroniczną na adres: rekruta-

cja@borga.pl 

spawacz Mig/Mag
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i list 

motywacyjny) należy wysyłać pocz-
ta elektroniczną na adres: rekruta-

cja@borga.pl

Magazynier
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i list 

motywacyjny) należy wysyłać pocz-
ta elektroniczną na adres: rekruta-

cja@borga.pl

załadunkowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i list 

motywacyjny) należy wysyłać pocz-
ta elektroniczną na adres: rekruta-

cja@borga.pl

Ślusarz-monter
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i list 

motywacyjny) należy wysyłać pocz-
ta elektroniczną na adres: rekruta-

cja@borga.pl

elektryk
Wykształcenie średnie techniczne, 

uprawnienia elektryczne do 15 
kV, uprawnienia do eksploatacji 

urządzeń instalacji, sieci gazowych, 
kotłów wodnych, mile widziane 

doświadczenie na podobnym sta-
nowisku

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

tel.: (24) 721 02 27

operator młota hydraulicznego
Wykształcenie min. zawodowe, 

preferowane techniczne, znajomość 
obsługi maszyn produkcyjnych, mile 
widziane doświadczenie zawodowe 
w obsłudze młotów hydraulicznych, 
umiejętność czytania rysunku tech-
nicznego, sumienność, dokładność

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

tel.: (24) 721 02 27

specjalista ds. planowania i 
przygotowywania produkcji
Wykształcenie wyższe o specjal-
ności: zarządzanie/zarządzanie i 

inżynieria produkcji/logistyka lub 
pokrewne, doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku, znajo-

mość języka niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym
Progres Sp. z o. o.

Ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź

Praca w Łęczycy.
tel.: 697 818 383

CV należy wysyłać na adres e-mail: 
lukasz.zuber@grupaprogres.pl 

kierowca kategorii c+e
Wykształcenie podstawowe, umie-
jętność i uprawnienia do prowadze-
nia pojazdów, prawo jazdy kat. C+E

TONI SPEDITION Sp. z o. o.
Cedrowice 35

95-035 Ozorków
tel.: (42) 270 14 00

sprzedawca
Wykształcenie średnie, doświadcze-
nie w handlu, prawo jazdy kat. B 

Blachotrapez Sp. z o. o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście

99-100 Łęczyca
tel.: 509 004 286

e-mail: a.wojdyla@blachotrapez.eu

Pracownik fizyczny sortowni
Manpower Group Sp. z o. o.

Dobra k/ Strykowa
95-010 Stryków
tel.: 600 562 213

sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – sprze-
dawca, obsługa komputera i kasy 

fiskalnej. Mile widziane doświadcze-
nie zawodowe.

“Społem” PSS Mazur 
Pl. T.Kościuszki 11 
99-100 Łęczyca

Tel. 24 721 24 82
e-mail: pssmazur@op.pl 

główny księgowy
Wykształcenie wyższe ekono-

miczne, rachunkowość, finanse. 
Znajomość zasad funkcjonowania 

spółdzielni mieszkaniowej, certy-
fikat księgowy lub inne uprawnie-
nia w tej dziedzinie, doświadczenie 

zawodowe co najmniej 6 lat na 
samodzielnym stanowisku w tym 
4 lata jako główny księgowy lub 

zastępca
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczy-

canka”
ul. M. Konopnickiej 11a

99-100 Łęczyca
tel. 24 388 23 50

sprzątaczka
Umiejętność pracy na podobny 

stanowisku
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

sprzedawca
Wykształcenie średnie technicz-
ne, obsługa komputera z Inter-
netem, umiejętność instalacji 

systemów operacyjnych, umie-
jętność serwisowania sprzętu 

komputerowego,  
prawo jazdy kat. B
QSTER COMPUTERS

Andrzej Kuster 
ul. 1 Maja 19

99-150 Grabów
tel. 516 199 646

Fryzjer damsko – męski
Wykształcenie zawodowe, umiejęt-

ności fryzjerstwa damsko-męskiego, 
mile widziane doświadczenie

Salon Fryzjerski ANNA
ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
tel. 601 542 920 

oferty pracy-zamknięte:
szwaczka

Umiejętność szycia odzieży
Informacja pokój nr 1 lub 2

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, do-
radza i wspomaga poszukujących 
pracy z Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, którzy chcą pracować 
w innym kraju członkowskim oraz 
pracodawców, którzy chcą rekru-
tować pracowników z innych kra-
jów członkowskich. Szczegółowe 
informacje na temat ofert pracy 
za granicą EURES www.wup.lodz.
pl Bliższe informacje o aktualnych 
ofertach pracy z EURES udzielane 
są w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby 
zainteresowane sezonową pracą 
w innych krajach proszone są o 
kontakt z łódzką Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców 
Pracy w Łodzi, ul. Pomorska 41, 
tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe 
informacje na stronie internetowej 
www.lodzka.ohp.pl, Wykaz agencji 
zatrudnienia www.kraz.praca.
gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w 
Łęczycy informuje, że oferty pracy 
z naszego powiatu, województwa 
i kraju dostępne są na ogólnopol-
skiej stronie internetowej: www.
psz.praca.gov.pl

Sprzedam śliczne szczeniaki rasy 
beagel, psy pochodzą z legalnej 
hodowli tel. 792-247-559

Sprzedam telewizor LG42L A660S 
3D kupiony w 01.08.2013(2lata 
gwarancji) tel. 793 186 059

Sprzedam samochód  vectra c 
tempomat, ABS, wspomaganie 
kierownicy, elektryczne szyby, 
centralny zamek, klimatyzacja 
strefowa, radioodtwarzacz +CD, 
nawigacja satelitarna, komputer 
pokładowy, podgrzewane siedze-
nia, reflektory ksenonowe, haloge-
ny przeciwmgielne, immobiliser, 
poduszki powietrzne, napinacze 
pasów, hak, aluminiowe felgi, 
relingi dachowe, kontrola trak-
cji, czujniki parkowania przód i 
tył, doświetlanie zakrętów, wie-
lofunkcyjna kierownica, skrzynia 
6 biegowa, roleta, podłokietnik, 
do sprzedania na letnich oponach, 
możliwość zakupu zimówek na 
alusach, kontrola trakcji, nowe 
xenony i pasek rozrządu tel.   664 
317 486

Sprzedam cyfrowy rejestrator 
audio M-audio Microtrack 24/96 
tel. 726 563 499

Sprzedam nową łuskarkę do bobu 
tel. 669-840-370 

Sprzedam działkę położoną w 
gminie Góra św. Małgorzaty. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja tel. 
601-281-212

Do sprzedania posiadam Stare 
Dobre głośniczki firmy Creative ! 
Głośniczki ładnie grają wszystko 
sprawne. Model: FourPointSurro-
und FPS1500. Głośniczki bardzo 
dobrej jakości tel. 793 509 898

Sprzedam nowy dom przy trasie 
Łęczyca – Piątek, ewentualnie 
zamiana na bloki tel. 601-281-212

Sprzedam overloki i stebnówki. 
Proszę dzwonić wieczorem. Tel. 
888-617-626 lub 725-461-651

Kupię akordeon w dobrym stanie 
120 basów tel. 727-527-634

Mam do sprzedania bardzo duży 
zestaw wędkarski. Używany był 
kilkanaście razy nie jest uszko-
dzony. W skład zestawu wchodzą: 
haczyki KOMATSU, podułeko 
ołowiu (ciężarki), błyskotki (3 szt. 

), sztuczne ryby gumowe (4 szt. ), 
główki (3 szt. ), swistery (2 szt. ), 
wooblery (2 szt. ), pudełko przy-
ponówy z haczykami, przypony 
metalowe (5 szt. ), haczyki ko-
twiczki (3 szt. ), zapinki do haczyka 
(3 szt. ), gumki do gruntu (6 szt. ), 
spławiki (5 szt. ), przelotka duża, 
stopery, świetliki, waga do ryb, 
noże wędkarskie (2 szt. ), siatka 
na ryby, żyłka, KOLEKCJONERSKI 
KOŁOWROTEK do złożenia (bra-
kuje paru części), + duże PUDEŁKO 
tel. 661 099 511

Mam do sprzedania dom z dział-
ką 0,94h w Grabowie okolice 
Łęczycy i Kłodawy. Dom jest 
położony na uboczu Grabowa. 
220m powierzchni użytkowej jest 
do zamieszkania ale potrzebuje 
drobnego wkładu finansowego. 
Więcej informacji pod telefonem 
663 015 139

Sprzedam meble kuchenne dwie 
szafki dolne 80cm i dwie 40 cm 
dwie górne 80 cm i trzy górne 40 
cm. Meble zakupione 6 miesięcy 
temu tel. 601 771 038

Sprzedam ławę stolik Ikea, kolor 
venge. Posiada wnęki po obu 
stronach. Na metalowych no-
gach.Długość 153 cm, wysokość 
36 cm, szerokość 50 cm. Bardzo 
efektownie wygląda, szczególnie 
w nowoczesnych wnętrzach. Stan 
- bardzo dobry, brak widocznych 
śladów użytkowania. Wykonany 
z drzewa, nie MDF. Preferowany 
odbiór osobisty ze względu na ga-
baryty i ciężar. Tel. 601 331 046

Sprzedam hulajnogę MASTER. 
Kolor czarny, 2 hamulce, Koła 
pompowane, przód 20”, tył 16”, Do-
puszczalne obciążenie do 100kg. 
Nie nosi żadnych śladów użyt-
kowania, jak nowa. Tel. 660 139 
183

Sprzedam zlew ceramiczny firmy 
REA, wymiary 47 na 57, dodatko-
we informacje telefonicznie 609 
990 145

 Sprzedam bramę wjazdową wy-
sokość 160cm, szerokość skrzydła 
175cm, furtka szerokość 80cm, 
słupy wysokość całkowita 240cm, 
konstrukcja z profila 4x2,5cm, 
wypełnienie profil 2x2cm, całość 
zagruntowana na czarno tel. 607 
818 442 
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Młodzi brydżyści zebrali się w 
ośrodku PINIA w Sokolnikach 
Lesie, aby rozegrać Mistrzostwa 
Szkół Województwa Łódzkiego.

W tym roku Mistrzostwa zdomi-
nowali uczniowie Zespołu Szkół w 
Solcy Wielkiej: Krzysztof Maciak, 
Jakub Janasiak, Mateusz Bartosik, 
Kacper Wierzbowski i Radosław 
Lityński. Zdobyli puchar prezesa 

Wojewódzkiego Związku Brydża 
Sportowego w Łodzi i tytuł mistrza 
dla swojej szkoły.

W 2012 r. nie udało im się zdobyć 
pucharu. Zajęli czwarte miejsce. Do 
podium brakło im zaledwie 2 punktów 
długofalowych. W tym roku objęli 
prowadzenie po pierwszym turnieju 
i nie oddali go do końca rozgrywek.

Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie 
reprezentowali Jarosław Walczak i 
Milan Chyliński. Po dwóch turnie-
jach zajmowali drugie miejsce, ale 

po trzecim zostali wyprzedzeni 
przez uczniów XXXI LO w Łodzi. 
Musieli zadowolić się trzecim mie-
jscem. Niepełny skład spowodował, 
że nie obronili dla swojej szkoły 
tytułu mistrza województwa.

Zespół Szkół Zawodowych i I 
Liceum Ogólnokształcące w Ozor-
kowie reprezentowali tylko Dariusz 
Syncerek i Piotr Sawicki. Wywal-
czyli dla swoich szkół odpowiednio 
piąte i szóste miejsce.

Tekst i fot. UG

Po trzech porażkach z rzędu zawodnicy Bzury wyszli zwycięsko z meczu z outsiderem grupy. Choć nie 
był to łatwy mecz, udało się zdobyć trzy punkty i tym samym utrzymać kontakt z górną połową tabeli
Bzura Ozorków- Salos Ostrów Wielkopolski 3:1 (18:25, 25:10, 25:16, 25:19)
Bzura: Ciesielski, Antosiak, Wójcik, Kacprzak, Piasecki, Poinc- Molenda (l) oraz Wdowiak, Bartczak, 
Gajdzicki

W łęczyckim gimnazjum w zawo-
dach wzięło udział około 120 uczniów 
z całego powiatu łęczyckiego a także 
młodzież reprezentująca gimnazjum 
w Krośniewicach. Młodzi zawodnicy 
rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych. Szkoły podstawowe, gim-
nazja grupa młodsza [klasy pierwsze] 
oraz grupa starsza [klasa druga i trze-
cia]. Uczniowie mogli zaprezentować 
się w następujących konkurencjach: 
bieg na 35 m przez płotki, bieg na 35 m 
płaski, skok w dal, bieg na 600m [dziew-
częta], 1000m [chłopcy] oraz pchnięcie 
kulą. Nietypowe konkurencje zostały 
przystosowane do możliwości gaba-
rytowych hali.

Pierwsze miejsca zajęli:
35m Martyna Tomes SP 4 Łęczyca

-Bartłomiej Eizenchart SP 3 Łęczyca
600m Aleksandra Grabska SP 

Grabów

1000m Hubert Bauer SP Grabów
skok w dal Anna Andrysiak SP 4 

Łęczyca-Kamil Zatyka SP 3 Łęczyca
pchnięcie kulą Julia Sobczak SP 

4 Łęczyca-Szymon Kłosiński SP 
Mazew

Gimnazja grupa młodsza:
35m Wolska Oliwia Topola-Patryk 

Borucki Łęczyca
35m p.płotki Wolska Oliwia Topo-

la-Staniszewski Jakub SP 3 Łęczyca
600m Dominika Schmeichel 

Grabów
10000m Krzysztof Łukasiak Gra-

bów
skok w dal Wolska Oliwia Topola-

Jakub Nikodemski Grabów
pchnięcie kulą Różańska Ewa Łę-

czyca-Maciej Wawrzyniak Łęczyca
Gimnazja grupa starsza:
35m Emilia Jędrzejewska Grabów

-Kacper Pietrzak Krośniewic
35m p.płotki Katarzyna Mro-

zińska Łęczyca-Marceli Wożniak 
Łęczyca

600m Aleksandra Kartowska 
Krośniewice

10000m Krzysztof Sawicki Gra-
bów

skok w dal Katarzyna Mrozińska 
Łęczyca-Marceli Woźniak Łęczyca

pchnięcie kulą Katarzyna Mro-
zińska Łęczyca-Marceli Woźniak 
Łęczyca

Zawody były doskonałym sposo-
bem sprawdzenia się dla młodych 
lekkoatletów w okresie zimowym 
a także przeglądem uzdolnionej 
młodzieży z powiatu łęczyckiego. 
Na uwagę zasługuje bardzo dobry 
start uczniów z Grabowa, którzy 
dominowali w biegach średnich 
oraz świetna postawa uczennicy z 
Topoli Oliwi Wolskiej - zwyciężyła 
w trzech konkurencjach. Kolejnymi 
zawodami lekkoatletycznymi, które 
odbędą się w hali gimnazjum w 
Łęczycy będą Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu dla szkół średnich.

(ma)

Radni powiatowi podczas ostat-
niej sesji wyrazili zgodę na prze-
kształcenie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w 
Aleksandrowie Łódzkim w Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego. Dziś jest 
to placówka z oddziałami sporto-
wymi, w których realizowany jest 
specjalistyczny etap kształcenia 
sportowego w piłce koszykowej, 
siatkowej i lekkiej atletyce.

Po przekształceniu i finanso-
wanie szkoły i jej oferta uległyby 
znacznej poprawie. Dzięki temu, 
że subwencja oświatowa na ucznia 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go jest dwukrotnie większa niż 
obecnie w LO, przy założeniu, że 
klasy będą 20 osobowe, powiat 
nie musiałby dopłacać do tego 
typu placówki. Co więcej podjęto 

także uchwałę o podjęciu działań 
zmierzających do nawiązania 
współpracy z Gminą Aleksandrów 
Łódzki, w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania mającej powstać 
szkoły. W praktyce oznacza to, że 
dzięki pomocy Burmistrza Alek-
sandrowa Łódzkiego, powiatowa 
młodzież będzie miała możliwości 
korzystania z profesjonalnej bazy 
sportowej, z której słynie aleksan-
drowski samorząd. Już dziś szkoła 
posiada odpowiednią kadrę, a 
dzięki zwiększeniu ilości godzin 
zajęć w-f do 16 tygodniowo, być 
może uda się wychować kolejnych 
mistrzów, takich choćby jak tego-
roczne Mistrzynie Polski w Lice-
aliadzie Koszykówki Dziewcząt 
– reprezentantki LO im. Kopernika.

Powstanie Mistrzowska Szkoła 

Powiatowe mistrzostwa w lekkiej atletyce
ŁĘCZYCA

OZORKÓW

Bzura przełamała złą passę 

Brydż sportowy – mistrzostwa szkół
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