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Jadwiga Sumera z Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych jest jedną z 
dwóch lustratorek, które rozpoczę-
ły w „Łęczycance” kontrole. 

Dokładnie badane są sprawy or-
ganizacyjne, członkowskie, tereno-
wo-prawne, windykacyjne. Oceniana 
jest gospodarka lokalami, przychody 
i koszty. Lustratorki przyglądają się 
działalności organów statutowych, 
rady nadzorczej, zarządu. Choć 
kontrola rozpoczęła się niedawno, 
już można mówić o pewnych uchy-
bieniach w łęczyckiej spółdzielni 
mieszkaniowej. 

- Rada nadzorcza nie ma regulami-
nu, który na przykład dokładnie ustala 

tryb zwoływania posiedzeń – mówi J. 
Sumera. - Poza tym w statucie jest zapis, 
że zarząd „Łęczycanki” musi składać 
się z trzech członków a jest dwóch. 
Podczas tych pierwszych dni kontroli 
zauważyłam też, że walne zgroma-
dzenie nie zatwierdziło sprawozdania 
finansowego i dlatego teraz nie można 
wykorzystać pieniędzy z nadwyżki na 
fundusz remontowy. To spora kwota, 
kilkaset tysięcy złotych. 

Lustratorka z Łodzi podczas 
rozmowy z dziennikarzem nie 
ukrywała tego, że jest zaskoczona 
kolejnymi, tak ekspresowymi zmia-
nami w zarządzie.

- Najpierw była sprawa pana 
Mioduchowskiego, później pani 

Chodorowskiej. Następnie wybra-
no prezesa Szymańskiego a teraz 
jest już nowy szef spółdzielni, czyli 
prezes Muszyński. Przecież nie 
trzeba być ekspertem, aby wiedzieć, 
że takie zmiany nie sprzyjają dobrej 
organizacji i planowaniu.

Lustracja potrwać ma w spół-
dzielni jeszcze ponad miesiąc. Po-
przednia kontrola przeprowadzona 
była w „Łęczycance” trzy lata temu. 

(stop)

Paweł Jóźwiak, będzie rządził 
gminą do jesiennych wyborów 
samorządowych. 

Tak zadecydowali gminni radni 
na ostatniej sesji. Po odwołaniu 
ze stanowiska wójta Zbigniewa 
Wojtery gminą rządzi teraz Paweł 
Jóźwiak, były doradca wojewody 
łódzkiego. Samorządowcy dali 
szansę nowemu wójtowi i nie zde-
cydowali się na ogłoszenie przed-
terminowych wyborów, które mo-
głyby odbyć się w lutym przyszłego 
roku.  Decyzja w tej sprawie nie 
była jednak jednomyślna. Ośmiu 
radnych zagłosowało za tym, żeby 
nie przeprowadzać wyborów. Sze-
ściu wstrzymało się od głosu, jeden 
radny chciał przedterminowych 
wyborów. Paweł Jóźwiak, pełnią-
cy obowiązki wójta, zapewniał 
radnych, że do końca roku upora 
się z najważniejszymi sprawami 
dla gminy, głównie związanymi 
z budżetem i zalegającą dokumen-
tacją. Samorządowcy zajmowali się 
także uchwałami z poprzednich 
sesji pod którymi podpisał się 
odwołany wójt Wojtera. Uchwały 
te bowiem straciły moc prawną i 
dlatego musiały zostać ponownie 
zaakceptowane przez radę. 

(stop)

W połowie ubiegłego tygo-
dnia właściciele działek przy ul. 
Krótkiej spotkali się z zarządem 
ogródków, które bardzo często 
są zalewane. W spotkaniu wziął 
udział Władysław Wróblewski, 
przewodniczący rady OPZZ wo-
jewództwa łódzkiego. Spotkanie 
było bardzo burzliwie.

- Chcemy tylko mieć jakąś możli-
wość działania i zapobiegania pod-
topieniom, sąsiad z działki obok 
niedawno postawił sobie domek, 
który teraz zaczyna gnić, u mnie 
w tym roku nie zakwitły żadne 
rośliny. Na ogródkach jest jezioro, 
które wylewa kiedy tylko spadnie 
deszcz. Dodatkowo dookoła działki 
znajdują się rowy, które  również są 

wypełnione wodą. Ta sytuacja ma 
miejsce od kilku lat, zgłaszałam to 
niejednokrotnie – mówi Genowefa 
Domańska, właścicielka jednego z 
zalewanych ogródków. 

- Te podtopienia nie są spowodo-
wane wylewaniem zbiorników, ale 
obfitymi deszczami – zapewniał 
zarząd ogródków działkowych. 

Spór próbował załagodzić W. 
Wróblewski. 

- Jako związek działkowców 
jesteście państwo wspólnotą, 
która jak nazwa wskazuje powin-
na działać wspólnie. Proponuję 
zwołać walne zgromadzenie, na 
którym ustalicie co można zrobić. 
Na początek jednak proponu-
ję zwrócić się do magistratu z 
prośbą o wydanie pozwolenia 
na jakiekolwiek prace związane 
z zainstalowaniem systemu po-

zwalającego odprowadzać wodę. 
Najpierw muszą mieć państwo 
zgodę na piśmie, potem można 
zwołać zgromadzenie i zacząć 
działać – usłyszeli działkowcy. 

Wstępnie doszło do porozu-
mienia. Zwołane ma zostać walne 
zgromadzenie działkowców.

Tekst i fot. (ali)

Irys ponownie podtopiony. 
Działkowicze spotkali się z zarządem

ŁĘCZYCA

DASZYNA

Będzie 
rządził do 
wyborów

Rezonans 
już w 
pracowni 

ŁĘCZYCA
- Na tą chwilę rezonans jako 

urządzenie zostało już dostarczo-
ne do pracowni, wszelkie sprawy 
związane z montażem dobiegają 
już końca. Oczywiście kiedy już 
wszystkie tego typu prace za-
kończą się będą musiały zostać 
jeszcze przeprowadzone przez 
firmy specjalistyczne badania i 
testy. Wstępnie przewidujemy, 
że pierwsze badania będą mogły 
odbyć się już na początku stycznia. 
Wszyscy pracownicy i wykonawcy 
dokładają wszelkich starań, aby 
rezonans jak najszybciej został 
oddany do dyspozycji naszych 
pacjentów, wszyscy doskonale 
zdajemy sobie sprawę jak ważna 
jest to sprawa dla naszego szpi-
tala - mówi Andrzej Pietruszka, 
dyrektor szpitala w Łęczycy.

Pacjenci pytają o koszty badania.
Jestem bardzo ciekawa ile będzie 

kosztowało takie badanie. Ale to 
dobrze, że będziemy mieli  ten 
rezonans tutaj na miejscu, nie bę-
dzie trzeba jeździć na badania do 
szpitali w innych miastach - mówi 
pani Anna.

Na razie nie są znane koszty ba-
dania rezonansem magnetycznym.

(ali)

Finał szlachetnej paczki
ŁĘCZYCA

W tym roku odbyła się już trzynasta 
edycja projektu „ Szlachetna Paczka”. 
Idea całej akcji jest bardzo prosta – 
wolontariusze docierają do potrzebu-
jących rodzin i typują je do projektu. 
Automatycznie stają się opiekunem tej 
właśnie rodziny. Krótki opis sytuacji 

rodziny i lista ich potrzeb trafia do 
internetowej bazy, z której korzystają 
darczyńcy – osoby przygotowujące 
paczki dla poszczególnych rodzin. 
„W przygotowanie paczek dla rodzin 
z Łęczycy zaangażowało się ponad 
tysiąc osób a wartość paczek to kwota 
ponad 30 000 zł. Trudno opisać emocje, 
łzy radości, zaskoczenie i uśmiechy lu-
dzi, którzy otrzymali pomoc. Bardzo 

dziękuję wszystkim darczyńcom, 
wolontariuszom i dobroczyńcom, 
którzy pomagali nam przy tym 
projekcie” - czytamy na profilu 
akcji , który został stworzony na 
Facebooku. Osoby, które zorganizo-
wały i dbały o prawidłowy przebieg 
przedsięwzięcia na terenie Łęczycy 
zapewniają, że w przyszłym roku 
również zamierzają się w nie za-

angażować, mają również nadzieję, 
na jeszcze większe zaangażowanie 
mieszkańców naszego regionu, które 
w tym roku było i tak bardzo duże. 

(ali)

Lustracja w „Łęczycance”

jadwiga sumera ma sporo 
pracy. lustracja w „łęczycance” 
potrwać ma do końca stycznia 
przyszłego roku
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W tym tygodniu dojdzie naj-
prawdopodobniej do sprzedaży 
dwóch działek (w sumie ponad 4 
hektary) znajdujących się we wsi 
Lubień inwestorowi ze Zgierza, 
który planuje uruchomić zakład 
przetwarzający kurze pióra na 
nawóz organiczny. 
Taka perspektywa nie 
za bardzo podoba się 
okolicznym gospoda-
rzom. 

Temat powrócił 
jak bumerang. Już w 
ubiegłym roku gło-
śno dyskutowano 
na temat inwestycji. 
Organizowane były 
konsultacje społecz-
ne. Mieszkańcy scep-
tycznie wyrażali się o 
przyszłym zakładzie. 
Obawiali się smrodu z procesu 
produkcyjnego oraz tego, że war-
tość ziemi drastycznie spadnie. 
Nic się nie zmieniło. Nadal rolnicy 
negatywnie mówią o perspektywie 
życia przy zakładzie produkują-
cym nawóz. 

- Wiatr tutaj z reguły wieje z 
zachodu, czyli od strony przyszłej 
fabryki. Boję się, że będzie okrop-

ny fetor. Inna sprawa, to nasza 
ziemia, której cena raptownie 
spadnie. Niedawno wywiesiłam 
na płocie informację o sprzedaży 
działki, ale jak na razie nie ma 
żadnego zainteresowania. Jestem 
pewna, że jak powstanie ten 
zakład to ziemi w Lubieniu już 
się nie sprzeda. Bo kto chciałby 
mieć za sąsiada fabrykę pro-

dukującą nawóz? - pyta Barbara 
Florczak.

Plany związane ze sprzedażą 
działek pod nawozową inwestycję 
krytykują również niektórzy radni. 

- Okaże się, czy z tego zakładu 
będzie smród. Jedno jest jednak dla 
mnie pewne. Inwestycja spowodu-
je, że wartość ziemi w okolicy bę-
dzie o wiele mniejsza – przekonuje 

radny Grzegorz Góra. - To wcale 
nie jest takie oczywiste – mówi 
Andrzej Wdowiak, wójt gminy 
Łęczyca. - Po to stworzona została 
strefa przemysłowa, aby na tym te-
renie inwestować. Może się okazać, 
że cena działek wzrośnie.

Gmina wyceniła teraz ziemię 
dla inwestora na 19 złotych netto 

za metr kwadratowy. To o 
4 złote mniej niż w po-
przednim przetargu. 

W strefie przemysło-
wej w Lubieniu plano-
wane są kolejne inwe-
stycje. Kupnem dzia-
łek – jak usłyszeliśmy 
od wójta Wdowiaka 
-  zainteresowany 
jest także właściciel 
łęczyckiego salonu 
mercedes. 

- Wiem, że stara 
się o kredyt na budo-

wę zakładu w którym 
miałyby być przetwarzane butelki 
plastikowe na olej opałowy. Nie 
wiem na jakim etapie są zabiegi 
biznesmena – słyszymy od wójta. 
- Natomiast jeśli chodzi o firmę 
ze Zgierza, to gdyby udało się 
sprzedać ziemię, budowa zakładu 
produkującego nawóz ruszyłaby 
na pewno w przyszłym roku. 

Tekst i fot. (stop)

Czy w Lubieniu będzie smród?
GM. ŁĘCZYCA

barbara Florczak - „po wybudowaniu zakładu trudno będzie tu 
sprzedać ziemię”
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Rada obniżyła maksymalnie po-
datek od środków transportu i w 
tej chwili gmina ma najniższe takie 
stawki w całym kraju. 

Wiesława Kucińska, skarbnik 
gminy Łęczyca tłumaczy, że 
obniżka wyniosła 25 – 30 %. 
Pomimo tego, że przynajmniej 
w początkowej fazie decyzja 
przyniesie na pewno też wiele 
strat, to radni mają nadzieję, że 
bardzo szybko da się je nadrobić 
a potem będą tylko i wyłącznie 
zyski. Znane są już dokładne 
stawki, jakie będą obowiązywały 
od nowego roku. W przypadku 
autobusów, w których liczba 
siedzących miejsc jest mniejsza 
niż 30 będzie to kwota 696 zł, w 
pozostałych przypadkach – 804 
zł.  Właściciele samochodów 

ciężarowych będą rozliczani w 
zależności od całkowitej dopusz-
czalnej masy pojazdu. W przy-
padku tych o masie do 3,5 tony 
stawka wyniesie 156 zł, powyżej 
5,5 do 9 ton – 204 zł, powyżej 9 ale 
poniżej 12 ton będzie to 228 zł. Są 
to stawki roczne.  Choć inicjatywa 
powinna cieszyć i napawać nas 
nadzieją na lepsze jutro dla całej 
gminy to nie wszyscy podchodzą 
do niej z optymizmem. - To trochę 
niesprawiedliwe, że podatki zosta-
ły obniżone tylko dla wybranych, 
jeżeli już ktoś wpadł na pomysł 
takiej obniżki, to uważam, że po-
winny one dotyczyć wszystkich 
typów działalności, żeby wszyscy 
mieli równe szanse na rozwój i 
zarobek. Mam nadzieję, że ktoś 
kiedyś wpadnie na ten pomysł 
i wprowadzi go w życie - mówi 
pan Marek, rolnik ze wsi Borki.

(ali)

We wtorek odbyła się w łę-
czyckim Domu Samopomocy 
wigilia a udział w niej wzięli 
wszyscy podopieczni ośrodka 
oraz kilku specjalnie zaproszo-
nych na tę okazję gości.

W wigilii wzięło udział około 
30 osób. Wśród zaproszonych 
gości  znalazł  się  burmist rz 
miasta Andrzej Olszewski oraz 
jego zastępca Wojciech Czaplij. 
Na samym początku wszystkich 
przybyłych gości  przywitał 
Marek Szczepaniak, dyrektor 
ośrodka. Następnie wspólnie 
odmówiono modlitwę, której 
przewodniczył ojciec Leszek 
Walkiewicz z Zakonu Bernar-

dynów w Łęczycy. Na zakoń-
czen ie odbyło się przedsta-
wienie artystyczne, po czym 

wszyscy zasiedli do wspólnej 
wieczerzy.

(ali)

Wigilia w Domu Samopomocy
ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Od stycznia 2014 
niższe podatki

Idzie zima. Co na pierwsze mrozy?
ŁĘCZYCA

Zima zbliża się do nas wielkimi 
krokami. Mamy już za sobą pierw-
szy śnieg, temperatura za oknem 
również nie pozwala nam zapo-
mnieć o tym,  że czekają nas coraz 
chłodniejsze dni. Jednak nawet 
w tym najmroźniejszym okresie 
każda kobieta chciałaby wyglądać 
modnie i atrakcyjnie. 

Jakie są tegoroczne trendy w 
strojach zimowych postanawiamy 

sprawdzić u źródła. Udajemy się 
do kilku sklepów odzieżowych w 
Łęczycy, aby dowiedzieć się co 
aktualnie cieszy się największym 
zainteresowaniem wśród klientek.

- Jak co roku wszystko zależy 
od wieku i gustu naszych klientek. 
Wśród młodych kobiet największym 
zainteresowaniem cieszą się kurtki 
do pasa, kobiety starsze najchętniej 
wybierają płaszczyki – wyjaśnia nam 
właścicielka jednego z łęczyckich bu-
tików przy ulicy Kilińskiego. – Jeżeli 
chodzi o kolory to bardzo modne w 

tym sezonie są wszelkie odcienie 
brązu i fioletu. 

Zupełnie inaczej sprawa przed-
stawia się w przypadku dodatków 
– czapek i szalików. Tutaj wyraźnie 
dominują żywe i soczyste kolory , 
absolutnym hitem są kolory neonowe. 

- Panie bardzo chętnie kupują 
grube wełniane czapki, koniecznie 
kolorowe, aby trochę ożywić za-
zwyczaj stonowany i uniwersalny 
kolor kurtki.  Obowiązkowy jest 
duży pompon, płaskie berety niestety 
całkowicie wyszły już z mody. Do 
zestawu zazwyczaj kupują od razu 
szalik i rękawiczki w tym samym 
kolorze albo w jego podobnym od-
cieniu – dowiadujemy się od jednej 
ze sprzedawczyń na łęczyckim targu. 
– Jeżeli chodzi o szalik to koniecznie 
długi i gruby, dużym powodzeniem 
cieszą się też praktyczne i efektowne 
„kominy”.

Kontynuując poszukiwania odwie-
dzamy także kilka second handów. 
Chcemy dowiedzieć się, czy za 
mniejsze pieniądze również możemy 
ubrać się modnie i zgodnie z obowią-
zującymi trendami. Zapytaliśmy o to 
ekspedientkę w jednym z nich.

- Jak najbardziej mamy w sprzeda-
ży czapki, szaliki i kurtki takie jakie 
obecnie można kupić w sklepach i 
na targu. Są to rzeczy z drugiej ręki, 
ale zawsze do sprzedaży trafiają te 
najlepszej jakości, często trafiają się 
też ubrania nowe, jeszcze z metkami, 

tyle, że w o wiele niższej cenie niż w 
normalnym sklepie.

Przyjrzeliśmy się również cenom. 
W sklepie z odzieżą nową za kurtkę 
w zależności od jej rodzaju zapłaci-
my od 150 do 200 zł, na targu około 
130 zł, natomiast w ciucholandzie 
kurtka dobrej jakości będzie kosz-
towała nas od 30 do 60 zł. Czapki i 
szaliki to w sklepie wydatek rzędu 
20 – 30 zł, łęczycki targ oferuje nam 
trochę niższe ceny, mniej więcej na 
poziomie 15 – 20 zł a second hand 
około 10 zł. Możemy również trafić 

na szereg promocji i wyprzedaży 
kolekcji zeszłorocznych, w tym przy-
padku ceny są jeszcze niższe.

Wybór fasonów i kolorów tej 
z imy jest  naprawdę ogromny, 
wszystkie panie na pewno znajdą 
coś dla siebie, zarówno te ceniące 
sobie wygodę i uniwersalność jak 
i te chcące podążać za obecną 
modą. Warto więc wykorzystać to 
i zadbać o skompletowanie zimowej 
garderoby zanim zima zawita  do 
nas na dobre. 

Tekst i fot. (ali)
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Provident Polska S.A., z siedzibą przy ul. Polnej 11, 00-633 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem 
NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 87.900.000,00 zł, który został wpłacony w całości.

PROVIDENT POLSKA S.A., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tel.: +48 22 455 47 47, fax: +48 22 455 47 00, infolinia 0 801 124 124

Szybko nie zawsze znaczy dobrze
Rozmowa z Patrycją Rogowską-Tomaszycką, odpowiedzialną za sprawy korporacyjne w Provident Polska

Czy wystarczy 15 minut, 
żeby zaciągnąć pożyczkę? 
Tak, coraz więcej firm działają-
cych w Internecie rzeczywiście 
oferuje takie możliwości, ale ja 
zmieniłabym nieco to pytanie i 
zastanowiła się, czy wystarczy 
15 minut, żeby zrobić to do-
brze i bezpiecznie dla budżetu 
domowego konsumenta? Z 
kolei z perspektywy klienta 

taka oferta sprzyja decyzjom 
impulsywnym, często podej-
mowanym pod wpływem ko-
lorowej reklamy, a przecież z 
tym zobowiązaniem zostaje 
na dłużej. 

Więc jak powinniśmy 
pożyczać?
Odpowiedzialnie. Pożyczamy 
chętniej tym, których dobrze 
znamy. Ta zasada z reguł y 
sprawdza się w życiu prywat-
nym, ale i w biznesie. Bez-
pośredni kontakt z klientem 
pozwala na lepszą weryfikację 
sy tuacji  f inansowej klienta. 
Oczywiście wszelkie informa-
cje z systemów scoringowych 
są bardzo przydatne, ale to 
t y lko wiedza hipotetyczna, 
uśredniona.  Dlatego war to 
ją skonfrontować w trakcie 
spotkania z klientem. Warto 

poznać jego rzeczywistą  sy-
tuacji materialną, oczekiwania 
i potrzeby. Tylko w ten sposób 
można poż yczać odpowie-
dzialnie.

Czyli Internet odpada?
Internet jako źródło kontaktu 
z f irmą jest bardzo ważnym 
kana łem.  Już  w te j  chwi l i , 
pierwszy kontakt z klientem z 
reguły nawiązywany jest w ten 
sposób, i to zarówno w trady-
cyjnych firmach pożyczkowych, 
jaki i tzw. chwilówkach działa-
jących tylko w sieci.  Ważne, 
żeby nie był to jedyny kontakt, 
jaki f irma może zaoferować 
klientowi. Szczególnie może 
się to okazać potrzebne, gdy 
pojawiają się problemy np. z 
terminowym spłacaniem po-
życzki.

A dlaczego jest to takie 
ważne?
Pożyczkobiorcy najczęście j 
wpadają w tarapaty finansowe 
nie dlatego, że trzeba spła-
cać kolejne raty pożyczki, ale 
dlatego, że nagle pojawiają 
się nowe dodatkowe koszty 
związane z obsługą zadłużenia. 
I to właśnie  odsetki karne, czy 
opłaty za  opóźnienia wprowa-
dzają największe perturbacje 
zawirowanie w budżecie do-
mowym. W przypadku ofert 
chwilówkowych ich naliczanie 
jest normą. Tym czasem są na 
rynku pożyczki, które nie tylko 
nie przewidują żadnych do-
datkowych opłat karnych, ale 
umożliwiają wręcz obniżenie 
raty w trudniejszym finansowo 
dla klienta okresie, co pozwala 
złapać nową równowagę w 
finansach domowych. 

Czyli, co powinniśmy 
zrobić, gdy mamy problem 
ze spłatą?
Przede wszystkim: nie czekać 
i jak najszybciej poinformo-
wać o tym pożyczkodawcę o 
kłopotach. Odpowiedzialne 
firmy finansowe działają we-
dług zasady: dobrze udzielona 
pożyczka to taka, którą klient 
spłaca. W przypadku takich 
pożyczkodawców możemy się 
spodziewać zaproponowania 
klientowi nowego harmono-
gramu na „chudszy czas” i nie 
dociążania jego budżetu do-
mowego dodatkowymi opła-
tami karnymi. 

Chcesz dowiedzieć się wię-
cej? Zadzwoń: (42) 205 98 39

ŁĘCZYCA
- To był największy błąd jaki po-

pełniłam w swoim życiu – mówi 
66-letnia Maria Pisarkiewicz, 
która kilka lat temu podarowała 
dom synowi sąsiadów a teraz 
chce cofnąć darowiznę. - Ja też 
się tutaj męczę – dodaje Mariusz 
J. (nazwisko do wiadomości red.), 
obdarowany nieruchomością. 
Konflikt goni konflikt. Sporem 
zajmują się kolejne sądy. O spra-
wie został nawet powiadomiony 
prezydent Komorowski. 

Kilka dni temu pojechaliśmy do 
domu przy ul. Lotniczej w którym 
mieszkają skonfliktowani ludzie. 
Pani Maria to strzępek nerwów. 
Podobnie na rozmowę o darowiź-
nie reaguje Mariusz J. 

- Podarowałam dom, bo kiedyś 
Mariusz był do rany przyłóż. Bardzo 
się na nim zawiodłam. Umowa była 
taka, że będzie mi pomagał. Liczyłam 
na jego pomoc w chorobie, prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego. 
Okazało się jednak, że zostałam sama 
a Mariusz i jego rodzina czekają tylko 
na to, abym jak najszybciej umarła – 
twierdzi Maria Pisarkiewicz. 

66-latka nie potrafi zrozumieć, 
dlaczego sąd nie uznaje jej racji.

- To przecież mój majątek. Dom 
wybudowali moi rodzice, jeszcze to 
pamiętam, miałam wtedy 12 lat. Jak 
to możliwe, że nie mogę cofnąć daro-
wizny – pyta rozżalona pani Maria. 

Życie w domu to prawdziwa udrę-
ka. Lokatorzy kłócą się codziennie, 
używają wobec siebie obraźliwych 
słów.

- Wprowadził się tu i teraz zgry-
wa właściciela. Nie ma honoru. 
Trzyma się pazurami tego domu. 
Niech wraca do rodziców, którzy 

mieszkają na sąsiedniej działce – 
mówi podniesionym głosem M. 
Pisarkiewicz.

Co na to Mariusz J.? 
- To nie jest takie proste – odpowia-

da. - Włożyłem w remont tego domu 
ponad 60 tys. złotych. Kto odda mi 
teraz pieniądze? A poza tym, to nie 
mam gdzie się wyprowadzić wraz z 
żoną i dwójką dzieci. Pani Maria jest 
bardzo konfliktową osobą. Chcę jej 
pomagać, ale świetnie daje sobie radę 
sama. Odpycha moją wyciągniętą 
rękę na zgodę. Moim zdaniem zrobi-
ła darowiznę tylko po to, by później 

ją cofnąć. Zależało jej wyłącznie na 
remoncie domu, bo wcześniej był w 
katastrofalnym stanie. 

- To nieprawda – argumentuje 
66-latka. - Nawet gdybym musiała 
się zapożyczyć, to oddam mu pie-
niądze za ten remont. Nie mogę już 
na niego patrzeć.

Finał sądowej sprawy na począt-
ku przyszłego roku. Pani Maria 
zapowiada skierowanie skargi do 
Strasburga, gdyby wyrok okazał 
się dla niej niekorzystny. 

Tekst i fot. (stop)

o pomoc prosiła nawet prezydenta rP

przez ten ciągły stres i nerwy 
dostałam cukrzycy i mam 
nadciśnienie – mówi pani maria

„Żałuję, że ustanowiłam darowiznę dla syna sąsiadów”

w domu bardzo często dochodzi do kłótni pomiędzy m. 
pisarkiewicz a mariuszem j. 
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reklama

W ubiegłą środę miało miejsce 
uroczyste otwarcie tunelu aerody-
namicznego na terenie jednostki 
wojskowej w Leźnicy Wielkiej. W 
uroczystości wzięli udział m.in. 
wiceszef MON Czesław Mroczek, 
marszałek województwa łódzkie-
go Witold Stępień, wicewojewoda 
łódzki Paweł Bejda a także przed-
stawiciele władz samorządowych 
i dowódcy jednostek wojskowych.

Symulator to pierwszy w Polsce 
wojskowy obiekt przeznaczony 
do wykonywania skoków spado-
chronowych z wolnym otwarciem 
spadochronu. Powstał na terenie 
Ośrodka Szkolenia Aeromobilno 

-Spadochronowego. Od nowego 
roku rozpoczną się ćwiczenia, 
które mają na celu wzmocnienie 
umiejętności naszych żołnierzy w 
trakcie spadania przed otwarciem 
spadochronu. Dzięki temu pod-
czas ćwiczeń nie będą uzależnieni 
od warunków atmosferycznych, 
które często komplikowały skoki w 
powietrzu.

Przygotowujemy żołnierzy do 
wykonywania skoków w wolnym 
spadaniu ze sprzętem, pełnym 
wyposażeniem, tlenem, a także sko-
ków nocnych w noktowizji - mówił 
dziennikarzom podczas prezentacji 
symulatora, zastępca komendanta 
OSAS mjr Rafał Meresiński.

Info: UG

Przed zimą uruchomiono 
próbn ie nową fontan nę na 
zmodernizowanym placu Jana 
Pawła II. Działała bez zarzutu 
a kolorowe podświetlenia dysz 
wyrzucających wodę robiły, 
szczególnie po zmroku, wra-
żenie. 

W granitowej płycie znajduje się 
16 dysz wyrzucających wodę na 
wysokość 3 i 1,5 metra.

Płyta z fontanną to jeden z kilku-
nastu elementów wzbogacających 
okrągły plac. Inne to m.in.  zieleńce 
z nasadzonymi drzewami i krze-
wami, przy których znajdują się 
nowe, stylizowane ławki i latarnie, 
na których rozbłysły świąteczne 
iluminacje. 

W ramach rewitalizacji placu 
kościół św. Józefa zyskał nowe 
oświetlenie zewnętrzne. 

Teren placu objęty został miej-
skim monitoringiem.

(stop), fot. UM

Urokliwie na placu. 
Podświetlana fontanna i kościół

OZORKÓW

GM. PARZĘCZEW

Jedyny taki symulator w Polsce Polemika w sprawie 
parkingu i placu zabaw

OZORKÓW
To dość spore zaskoczenie dla 

burmistrza Jacka Sochy i klubu 
PiS. Pomysł był taki, aby w miej-
skim parku powstał plac zabaw. 
Okazało się jednak, że trzy kluby 
w radzie miasta zjednoczyły siły i 
przeciwstawiły się takiej koncep-
cji. Zamiast placu zabaw zmoder-
nizowany ma zostać parking przy 
magistracie. PiS broni pomysłu 
związanego z miejscem zabaw 
dla maluchów i pyta radnych o 
zasadność remontu urzędowego 
parkingu.

- Nie rozumiemy takiej decyzji – 
mówi wprost Dominik Gabrysiak, 
asystent burmistrza Ozorkowa. 
- Miałem bardzo dużo próśb od 
mieszkańców właśnie w sprawie 
budowy placu zabaw. Takich miejsc 
brakuje w naszym mieście i dziwię 
się, dlaczego kluby postanowiły 
skierować pieniądze na remont 
parkingu przy magistracie. 

Dowiedzieliśmy się, że w Ozor-
kowie są tylko dwa ogólnodostępne 
place zabaw. Reszta placów zlokali-
zowana jest na terenie przedszkoli 
i szkół. 

Kluby Obywatelskiego Ruchu 
Samorządowego, Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i Platformy Oby-
watelskiej połączyły siły i przefor-
sowały przy omawianiu budżetu 
swoją koncepcję. 

- Uważam, że plac zabaw w miej-
skim parku to nie jest dobry pomysł. 
Szybko zostałby zdewastowany. 
Poza tym chcemy modernizacji par-
kingu przy urzędzie nie dla siebie 
a dla zmotoryzowanych rodziców 
chorych dzieci i osób korzystają-
cych z rehabilitacji. Od strony tego 
parkingu wchodzi się bowiem do 
przychodni zdrowia dla dzieci i fi-
zjoterapeuty – mówi Barbara Błasz-
czyk, przewodnicząca klubu ORS.

Przewodnicząca unika odpo-
wiedzi na pytanie, czy w radzie 
powstała silna opozycja w stosunku 
do PiS i burmistrza, który jest z tego 
ugrupowania. Sesja budżetowa, 
która jest zaplanowana 30 grudnia, 
zapowiada się ciekawie. Rozmowy o 
pieniądzach zawsze są emocjonują-
ce. Budowa placu zabaw kosztować 
miała 60 tys. złotych. Zakłada się, 
że remont parkingu to wydatek 30 
tys. złotych, taka sama kwota ma 
też zostać przeznaczona na utwar-
dzenie jednej z gruntowych dróg na 
obrzeżach Ozorkowa. 

(stop)

wszystko wskazuje na to, że parking przy urzędzie zostanie 
zmodernizowany kosztem rezygnacji z planów budowy placu 
zabaw w miejskim parku
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 66: inne czasy, inne obyczaje.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Fąfara pyta znajomego: 
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem 
na święta? 
- Mam pełną lodówkę. 
- Czego? 
- Szronu. 

Fąfarowa pyta męża: 
- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą wigilią? 
- U Kowalskich na strychu. 
- To oni tam hodują grzyby? 
- Nie, suszą. 

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę. 
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjem-
ność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. 
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy! 

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w 
Boże Narodzenie? 
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta? 

Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina choinkę. 
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u 
gajowego? 
- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

Jasio krzyczy na cały głos: 
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego 
robota! 
Mama: 
- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy 
każdy szept. 
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy Wigilijnej. W 
pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: 
- Czy zabiłeś już karpia? 
- Tak, utopiłem go! 

karp pieczony 
w winie z 
mozarellą
Składniki
Świeży karp, 1 kg
cebula, 2
wino białe 
wytrawne, 1 
szklanka
masło, 2 łyżki
sól, pieprz
sok z cytryny
Ser mozarella, 1 kula
Przygotowanie
Potrawę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
C na 20 minut. W czasie pieczenia rybę podlewać 
winem. 5 minut przed końcem pieczenia wyjąć 
rybę ułożyć na niej plastry mozarelli . Po wyjęciu z 
piekarnika podawać od razu.

kapusta z grochem
Składniki
0,5 kg kapusty kiszonej
szklanka grochu łuskanego
1 marchewka
1 cebula

łyżka masła
łyżka margaryny
łyżka mąki
vegeta
1 kostka rosołowa
pieprz, 2 liście 
laurowe
3 ziela angielskie
Przygotowanie
Do garnka 
dać kapustę, 
zalać wodą , gotować. Do drugiego garnka dać 
wypłukany groszek - gotować, zetrzeć marchewkę 
na tarce, wsypać do kapusty, dodać liście i ziele 
angielskie, gdy groszek jest pół miękki wsypać 
do kapusty, dodać kostkę rosołową , gotować, 
cebulkę drobno pokroić, usmażyć na tłuszczu dodać 
łyżkę mąki, zrobić zasmażkę, wsypać do kapusty, 
przyprawić do smaku vegetą i pieprzem.

pierniczki
Składniki
4 szkl. mąki
1 szkl. cukru pudru
1 szkl. miodu 
1 jajko

0.5 kostki Kasi
1 łyżeczka sody
1 opakowanie 
przyprawy do 
pierników
2-3 łyżki kakao
Przygotowanie
Mąkę + kakao 
przesiać i 
wymieszać z sodą. 
Dodać jajko. Miód 
podgrzać wraz z margaryną, cukrem pudrem i 
przyprawą. Pozostawić do wystudzenia po czym 
wlać do mąki. Zagnieść ciasto i wyrabiać aż będzie 
gładkie i elastyczne. Można odstawić do lodówki 
na kilka godz. bądź też robić pierniczki od razu. 
Piec w średnio nagrzanym piekarniku około 10 -15 
minut w temp 160st. Lukier: 1 białko, 1.5 - 2 szkl. 
przesianego cukru pudru, kilka kropel aromatu 
cytrynowego. 

porady naszych czytelniczek
• Aby sernik ładnie wyrósł do serowej masy dodaj 
łyżeczkę proszku do pieczenia
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WOJEWÓDZKI KONKURS SZOPEK 
W OZORKOWIE

blisko 150 prac wzięło udział 
w tegorocznym konkursie 
szopek bożonarodzenio-
wych ziemi łódzkiej, or-
ganizowanym już po raz 
siódmy w ozorkowie przez 
łódzki oddział polskiego 
stowarzyszenia ludzi cier-
piących na padaczkę. jury, 
w którym znaleźli się m.in. 
burmistrz jacek socha, jeden 
z patronów konkursu, prze-
wodniczący rady miejskiej 
roman kłopocki i proboszcz 
grzegorz ząbecki, ocenia-
ło szopki wykonane przez 
przedszkolaków i uczniów, 
podopiecznych specjalnych 
ośrodków szkolno-wycho-
wawczych, domów pomocy 
społecznej i warsztatów 
terapii zajęciowej. motywem 
przewodnim tegorocznego 
konkursu był folklor. szop-
ki wykonano najróżniejszą 
techniką: ze słomy, papieru, 
drewna, tkanin, nici, gałęzi, 
makaronu, a także ceramiki 
i piernika.
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Na elewacjach bloków i sklepów 
przybywa malowideł, które są au-
torstwa pseudokibiców. Na naszych 
zdjęciach są te w łagodniejszej treści. 
Niestety nie brakuje wulgarnych 
napisów. Niektórzy właściciele 
sklepów postanowili, że nie będą 
malować zabazgranych ścian. - To 
nie ma sensu – słyszymy. - Na odno-
wionej elewacji bardzo szybko znów 
pojawiłoby się bazgroły. 

(stop)

Na szczerą rozmowę zgodziła się 
Grażyna Barańska, radna miejska 
i jednocześnie starszy pracownik 
socjalny w MOPS. - Nasze pensje 
są niskie a niestety praca bardzo 
ciężka – usłyszeliśmy. Czy w miej-
scowym ośrodku pomocy zanosi 
się na protest?

- Żadnego protestu nie będzie 
– zapewnia pani Grażyna, która 
jest najstarszym pracownikiem 
socjalnym w MOPS. - Choć o takich 
sprawach należy rozmawiać. Pra-
cuję w ośrodku już 38 lat, na rękę 
dostaję nieco ponad dwa tysiące 
złotych. W tym roku cofnięte nam 
zostały premie uznaniowe. Młodsi 
pracownicy mają oczywiście jeszcze 
mniejsze zarobki. Tak nie powinno 
być, tym bardziej, że nasza praca do 
łatwych nie należy. 

W ośrodku jest zatrudnionych 
dziesięciu pracowników socjalnych. 

Rozmowy o zarobkach są trudne. 
Magdalena Wąsiołek, dyrektor 
MOPS w Ozorkowie, o pensjach 
pracowników nie chce w ogóle 
rozmawiać.  - Rozumiem, że każdy 

chciałby więcej zarabiać – słyszymy 
od szefowej MOPS. - Ale miasto nie 
jest zbyt bogate i mamy budżet jaki 
mamy. Nic na to nie poradzę.

(stop)

Lokatorzy kamienicy przy ul. 
Wyszyńskiego mają już ciepło w 
swoich mieszkaniach. Kurki zostały 
odkręcone przez prywatną firmę, 
ale mieszkańcy nie są w pełni zado-
woleni. Dlaczego? Usłyszeliśmy, że 
wznowienie przesyłu ciepła odbyło 
się przy wcześniejszym spełnieniu 
określonych warunków. - Zostaliśmy 
postawieni pod ścianą – mówi Jacek 
Potocki, przewodniczący zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej. - Zgodzili-
śmy się spłacić część zadłużenia, choć 
nie zgadzamy się z poprzednim za-
rządcą, że w ogóle było jakieś zadłuże-
nie. Sprawa trafiła do sądu a przecież 
zanim zapadnie rozstrzygnięcie, to 
w mieszkaniach nie możemy marz-
nąć. Tu nie można mówić o żadnym 
porozumieniu. 

(stop)

Klubowe 
bohomazy

OZORKÓW

OZORKÓW
OZORKÓW

Porozumienie... 
pod przymusem

Pracownicy socjalni będą protestować?

na zdjęciu grażyna barańska

Mieszkańcy mówią o trzęsieniu ziemi
OZORKÓW

Najgorzej jest na ul. Staszica. 
Tam domy położone są najbli-
żej zakładów Tubądzin. Nocna 
produkcja płytek ceramicznych 
mocno daje się we znaki ludziom. 
- Przypomina to trzęsienie ziemi 
– mówią obrazowo mieszkań-
cy, którzy w sprawie uciążliwej 
działalności zakładu zamierzają 
rozmawiać z władzami miasta. 

- Najgorzej jest w nocy – twierdzi 
Janusz Strużyński, którego dom 
znajduje się zaledwie kilkadzie-

siąt metrów od granicy 
strefy ekonomicz-
nej na terenie któ-
rej działa m.in. 
Tubąd z i n . 
- Aż ziemia 
się t rzę -
sie,  gdy 
podczas 
produkcji 
u r uc h a -
miane są 
p o t ę ż n e 
młyny, któ-
re  k r u szą 
materiał na 

płytki. - Odkąd powstał ten zakład 
to praktycznie non stop mam w 
domu remont. Pękają ściany i wciąż 
muszę wypełniać rysy w elewacji. 
Mamy już dosyć życia w takich wa-
runkach. Czujemy się lekceważeni 
przez dyrekcję Tubądzina, która nie 
odpowiada na nasze petycje. 

Na warunki związane z bliskim 
sąsiedztwem strefy przemysłowej 
skarży się też Kazimierz Michalak. 

- Nieraz to w kredensie trzęsą 
się wszystkie szklanki i kieliszki. 
Tak bardzo odczuwalna jest ta 

produkcja. Poza tym uciążliwe są 
nie tylko te wibracje, ale również 
dym wydobywający się z komina 
tych zakładów, który jest najwięk-
szy nocą. Naszym zdaniem jest 
trujący. Nawet drzewa usychają, 
nie mówiąc już o tym, że wszędzie 
osadza się biały puder. W dzień 
też wydobywa się dym i czasami 
okolica jest z tego powodu cała 
zamglona.

W strefie, oprócz Tubądzina, dzia-
łają również inne zakłady. 

- Dym z Tubądzina jest uciążliwy, 
ale także z Koła, produkującego 
armaturę, wydobywają się z ko-
mina lotne substancje. Czasem są 
wyczuwalne w ustach, nie wiem 
jak to określić... taki słodki posmak. 
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni 
i uważamy, że należy nam się 
wyjaśnienie. Albo ze strony dyrek-

cji tych zakładów, albo 
od władz miasta, które 
wydały zezwolenie na 
taką działalność – mówi 
Bożena Pałasz. 

W magistracie do-
wiedzieliśmy się, że 
burmistrz podjąć ma 
działania zmierza-
jące do wyjaśnienia 
sprawy. Planowane 
jest spotkanie z za-
rządem Ceramiki 
Tubądzin. 

Tekst i fot. (stop)

kazimierz michalak pokazuje jak blisko jego domu jest zakład 

w czasie nocnej produkcji trzęsie się w kredensie szkło – mówi 
pan kazimierz

janusz 
strużyński 
twierdzi, że przez 
tubądzin w jego 
domu pękają 
ściany
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OZORKÓW
Wraz z uruchomieniem nocnej 

i świątecznej opieki ambula-
toryjnej, przy ul. Spokojnej 10, 
odebrano jedną z dwóch stacjo-
nujących do tej pory w mieście 
karetek. Coraz częściej dochodzi 
do sytuacji, że do chorego zamiast 
lekarza muszą jechać strażacy, 

którzy zmuszeni są zastępować 
medyków. Jedna karetka to sta-
nowczo za mało. Mieszkańcy ze 
strachem patrzą w przyszłość. W 
ratowaniu ludzkiego życia ważna 
jest przecież każda minuta. W jaki 
sposób zapewnić bezpieczeństwo 
medyczne?

Coraz dłużej trzeba czekać na 

przyjazd karetki pogotowia ra-
tunkowego. Bywa niestety i tak, że 
karetki, gdy jest potrzebna, nie ma. 
Co wtedy? Do chorego wyjeżdża... 
wóz bojowy straży pożarnej. 

Dowiedzieliśmy się, że od wrze-
śnia takich wyjazdów było 10.

- Wykonujemy swoje zadania, 
które coraz częściej są związane 
nie tylko z gaszeniem ognia - mówi 
starszy kapitan Marian Kwaśniew-

ski, szef ozorkowskiej straży pożar-
nej. - Gdy trzeba, jedziemy także 
do chorych, by ratować ich życie. 
Moi ludzie są doskonale przygo-
towani do takich zadań. Już na 
etapie wstępnych szkoleń, młodzi 
strażacy są uczeni podstawowych 
zasad związanych z ratowaniem 
życia ludzkiego. 

Dowódca JRG w Ozorkowie 
nie chce komentować tego, że w 
Ozorkowie stacjonuje od niedawna 
tylko jedna karetka – notabene przy 
strażackiej jednostce. 

- Decyzja o wycofaniu jednej 
karetki zapadła, co oczywiste, poza 
naszymi plecami. My robimy swoje 
i jeśli trzeba będzie, to nadal będzie-
my jeździć do chorych zastępując 
karetki pogotowia – słyszymy. 

Starszy sekcyjny Artur Białkow-
ski niejednokrotnie brał udział w 
akcjach medycznych.

- Najczęściej jedziemy do star-
szych osób, które uskarżają się, że 
jest im słabo, brakuje im powietrza. 
Wyjeżdżamy wozem strażackim i 
faktycznie bardzo często taki wi-
dok, gdy podjeżdżamy pod dom, 
jest dla samego chorego lub jego 
rodziny sporym zaskoczeniem. 
Najważniejsze jednak, że do czasu 
przyjazdu karetki ratujemy komuś 
życie – mówi strażak. - Jesteśmy 
dobrze wyposażeni. W zestawie 
mamy m.in. nosze, bandaże, opaski 
uciskowe, hydrożel, maski tlenowe. 
Nie możemy jedynie podawać le-
ków ani robić zastrzyków. 

Kilka dni temu spotkaliśmy się z 
Wandą J. (nazwisko do wiadomości 
redakcji), która powiedziała nam 
o nietypowej pomocy medycznej.

- Zadzwoniłam na pogotowie a 
przyjechali strażacy. Myślałam, że 
dostanę zawału. Ale dobrze wywią-
zali się z zadania. Dostałam tlen i jak 
przyjechał lekarz, to już czułam się 
w miarę dobrze. Ale tego widoku 

strażaka w progu nigdy nie 
zapomnę.

Jacek Socha, burmistrz 
Ozorkowa, zapewnia, że sta-
rał się, aby karetka pozostała 
w mieście. 

- Lokalizacja karetek po-
gotowia ustalana jest przez 
wojewodę łódzkiego. Wyra-
ziłem na piśmie negatywną 
opinię odnośnie przenie-
sienia jednej z karetek do 
Zgierza. Pani wojewoda 
podejmując decyzję nie 
uwzględniła niestety moje-
go stanowiska. Spotkałem 
się również z panią woje-
wodą, by przedyskutować 
temat pozostawienia dru-
giej karetki w Ozorkowie. 
Pomimo prób wojewoda 
nie zmieniła swojej decy-
zji. Warto wspomnieć, że 
dzięki rozmowom pro-
wadzonym bezpośrednio 
z panią dyrektor NFZ w 
Łodzi oraz dyrektorem 
Wojewódzkiej Stacji Ra-
townictwa Medycznego 
w Łodzi przywrócono w 
Ozorkowie nocną i świą-
teczną pomoc ambula-
toryjną. W rezultacie 
mieszkańcy Ozorkowa 
mogą na miejscu korzy-
stać z pomocy lekarskiej 
w niedziele i święta – 
mówi burmistrz.

Tekst i fot. (stop)

Odebrano karetkę. 
Na pomoc czeka się dłużej

strażacy coraz częściej odbierają sygnały z centrali pogotowia, aby jechać do chorych 

jedyna karetka dla ozorkowa, gminy ozorków, parzęczewa i 
sokolnik stacjonuje przy jednostce strażackiej

przy spokojnej 10 uruchomiona została nocna i świąteczna 
pomoc ambulatoryjna. niestety drugiej karetki nie udało się 
utrzymać. burmistrz zapowiada, że nadal będzie walczył o 
powrót drugiego ambulansu

strażak pokazuje 
specjalistyczną medyczną 
torbę z bogatym 
wyposażeniem
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Według Włodzimierza Ku-
rowskiego lokalna spółdzielnia 
mieszkaniowa łamie przepisy. 

- Chodzi o to, że ustawa o 
spółdzielniach z 2007 roku jasno 
mówi o tym, iż na walnych zgro-
madzeniach o najważniejszych 
dla spółdzielni sprawach powin-
ni decydować spółdzielcy a nie 
ich przedstawiciele – słyszymy. 
- W Ozorkowie jest jednak ina-
czej. Od lat zwoływane są walne 
zgromadzenia przedstawicieli 
spółdzielców. To niezgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
W tej sprawie wypowiedział się 
Krajowy Rejestr Sądowy, który 
nakazuje spółdzielniom zwoły-
wanie walnych zgodnie z ustawą.

Jak się dowiedzieliśmy niektóre 
spółdzielnie w naszym wojewódz-
twie faktycznie wprowadzają 
zmiany i podczas walnych głos 
mają sami spółdzielcy a nie ich 
przedstawiciele. Dlaczego Ozor-
kowska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa takich zmian nie wprowadza?

- O tym decydują sami spół-
dzielcy. Jeśli wolą, aby reprezen-
towali ich przedstawiciele, to tak 
jest. Uważam, że nie łamiemy 
prawa. Jeżeli spółdzielcy będą 
chcieli zmian, nie będę miał 
nic przeciw temu – mówi Piotr 
Piętka, prezes spółdzielni. 

Niektórzy spółdzielcy podno-
szą jeszcze inny problem.

- W bloku w którym mieszkam, 
na osiedlu spokojnej starości, 
koszty ogrzewania są bardzo 
wysokie w porównaniu z in-
nymi niedocieplonymi blokami 
na terenie miasta. Od prezesa 
nie otrzymaliśmy konkretnego 
wytłumaczenia, skąd biorą się 
tak duże rachunki – mówi Jerzy 
Zawierucha. 

- Przecież ceny związane z 
ogrzewaniem nie są wzięte z 
sufitu – nie ukrywa zaskoczenia 
szef OSM. - Stawki są zróżnico-
wane i wynikają z faktycznych 
kosztów ogrzania bloku. Na 
osiedlu spokojnej starości bloki 
będą docieplone i na pewno 
rachunki za ciepło się zmniejszą. 

(stop)

55-letnia właścicielka jednego 
z domów przy ul. Zachodniej zo-
stała niedawno przewieziona do 
szpitala. Niestety pozostawiła w 
domu pełno śmieci, które piętrzą 
się w pokojach prawie pod sam 
sufit. Sąsiedzi poinformowali 
nas, że furtka na podwórko i 
drzwi do domu zaśmieconej 
nieruchomości są otwarte. Każdy 
może wejść, wystarczy niedo-
pałek papierosa, aby wywołać 
duży pożar. 

Faktycznie, gdy przyjechali-
śmy na miejsce, to bez najmniej-
szych problemów weszliśmy na 

podwórko i do zaśmieconego 
mieszkania – drzwi były otwarte 
na oścież. 

Widok był szokujący. Stare szma-
ty, papierzyska, butelki, kartonowe 
pudła, gnijące warzywa zalegają w 
przedpokoju, kuchni i największym 
pokoju. Okropny fetor. Właścicielka 
domu musiała zapewne znosić 
śmieci przez kilka ostatnich lat. Co 
teraz? Sąsiedzi boją się, że otwarty 
dom stanie się ulubionym miejscem 
schadzek bezdomnych. 

- Nasza sąsiadka jest dobrą oso-
ba, ale niestety mającą problemy 
emocjonalne. Staraliśmy się jej 
pomagać, ale Frania odrzucała 
pomoc. Zaczęła gromadzić w 
domu różne śmieci. No cóż, mamy 
nadzieję, że w szpitalu dojdzie do 
siebie. Problem jest jednak teraz 
taki, że dom stoi otwarty. Nie 
wiem dlaczego, bo Franciszka 
ma dzieci, które powinny zabez-
pieczyć nieruchomość i wynieść 
wszystkie nieczystości – uważa 
Wiesława Kacprzak. 

Co jednak gdyby tak się nie stało? 
Sytuacja jest patowa – nie ukrywa 
starszy kapitan Marian Kwaśniew-
ski z JRG w Ozorkowie. 

- Niewątpliwie w tym budynku 
jest duże zagrożenie pożarowe. 
Ale kłopot jest taki, że to prywatna 
posesja i nie możemy wiele zrobić. 
Najlepiej jakby najbliższa rodzina 
właścicielki domu zamykała drzwi, 
by nikt niepożądany nie mógł wejść 
do środka. Moim zdaniem, gdyby 
nieruchomość była dalej otwarta, 
należałoby powiadomić policję.

(stop)

Czy 
spółdzielnia 

łamie prawo?

OZORKÓW

OZORKÓW

włodzimierz kurowski 
domaga się zmian w 
spółdzielni

Dom cały w śmieciach. Sąsiedzi boją się nie tylko robactwa...

drzwi na podwórko i do domu były otwarte

tak wygląda największy pokójŚmieci zalegają też w kuchni

Pomysł starostwa wzbudza ogromne emocje
OZORKÓW

Samorząd powiatu zgierskie-
go zamierza sprzedać szkolne 
pracownie kształcenia praktycz-
nego, które znajdują się przy 
ul. Kościelnej. Projekt uchwały 
jest już w tej sprawie przygo-
towany, choć na ostatniej sesji 
nie był jeszcze omawiany przez 
radnych. Można się jednak spo-
dziewać, że pomysł sprzedaży 
powiatowego majątku powróci. 
Stanowczy protest wyrażają 
m.in. rodzice uczniów Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej, którzy 
przyjechali na sesję powiatu.

Pomysłowi sprzeciwia się również 
Lidia Elert, przewodnicząca komisji 
rewizyjnej rady powiatu zgierskiego, 
która jest z Ozorkowa. 

- Informacja przekazana mi przez 
przedstawicieli szkoły o zamiarze 
sprzedaży przez powiat szkolnych 
warsztatów bardzo mnie zasko-
czyła. W uzasadnieniu do uchwały 
przeczytałam, że środki pozyskane 
ze sprzedaży nieruchomości powiat 
planuje przeznaczyć na rozbudowę 
szkoły i stworzenie nowych po-
mieszczeń dla pracowni kształcenia 
praktycznego. Starosta niestety nie 
podał żadnych konkretów, które 
mogłyby świadczyć, że rzeczywiście 
szkolny budynek przy ul. Słowac-

kiego zostanie zmodernizowany. 
Nie ma projektu rozbudowy, har-
monogramu prac, podanego czasu 
realizacji inwestycji. Obawiam się, 
że szkolne warsztaty mogą zostać 
sprzedane a szkoła niekoniecznie 
zmodernizowana. Poza tym, po 
co likwidować szkolne pracownie 
kształcenia praktycznego przy ul. 
Kościelnej i odtwarzać je przy ul. 
Słowackiego? – pyta L. Elert.  

O planach powiatu rozmawialiśmy 
z dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych.

- To bardzo drażliwy temat. Warsz-
taty szkolne a właściwie szkolne 
pracownie kształcenia praktycznego 

istnieją przy ul. Kościelnej już około 
40 lat – mówi dyrektor szkoły Barbara 
Stępczyńska. - To jedyne takie pra-
cownie szkolne w powiecie zgierskim. 
Uczniowie mogą dzięki nim praktycz-
nie się kształcić w zawodach technika 
handlowca, mechanika pojazdów 
samochodowych, informatyka oraz 
szwaczki. Starosta argumentuje, że 
przy ul. Kościelnej koszty ogrzewania 
pracowni są zbyt duże. Ale przecież 
zapowiadane wybudowanie nowych 
warsztatów przy szkole też nie będzie 
tanią inwestycją. 

W sprawę zaangażował się Jacek 
Socha, burmistrz Ozorkowa. 

Tekst i fot. (stop)
dyrektor stępczyńska ma nadzieję, że powiat zrezygnuje 
z planów sprzedaży szkolnych pracowni kształcenia 
praktycznego

ten budynek powiat planował sprzedać. póki co uchwała w tej 
sprawie nie była omawiana przez radnych. czy pomysł będzie 
nadal forsowany przez starostwo?
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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 stębnów-

ce, bądź owerlok. Pracodawca 
zapewnia 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 technicz-
ne, uprawnienia elektryczne do 

15 kV, uprawnienia do eksplo-
atacji urządzeń instalacji, sieci 

gazowych, kotłów wodnych, 
mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku
Schraner Polska Sp. z o. o.

Ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 02 27

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

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 

sprzątaczka
Umiejętność pracy na podobny 

stanowisku
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

sprzedawca
Wykształcenie średnie techniczne, 
obsługa komputera z Internetem, 
umiejętność instalacji systemów 
operacyjnych, umiejętność serwi-
sowania sprzętu komputerowego,  

prawo jazdy kat. B QSTER COMPU-
TERS

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 

przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, umiejętność 
nawiązywania relacji interpersonal-
nych, prawo jazdy kat. B, doświad-

czenie w aktywnej sprzedaży
OPEN-NET S.A.

ul. Al. Korfantego 79
40-166 Katowice
tel. 32 798 26 05

e-mail: rekrutacja@open.net.pl
Praca na terenie powiatu łęczyc-

kiego

krajowe oferty pracy przeka-
zane do upowszechnienia z 

innych powiatowych urzędów 
pracy:

kierowca autocysterny 
– mechanik

Prawo jazdy kat. C+E, zezwolenia na 
przewóz rzeczy
PHU SIMBAS

Paweł Piszczałkowski
ul. Norwida 12
99-210 Uniejów

tel: 603 671 536, 63 288 84 15

pakowacz obuwia
P.W. ARCO

Adam Tańcula
ul. Sportowa 7

66-601 Zawada
tel.  606 210 747

operator maszyny obuwniczej
P.W. ARCO

Adam Tańcula
ul. Sportowa 7

66-601 Zawada
tel.  606 210 747

kierowca c+e
Prawo jazdy kat. C+E 

EL-TRANS
Os. Dolnośląskie 107/2

97-400 Bełchatów
tel. 530 726 216

kierowca c+e
Wykształcenie zawodowe, min. 6 
miesięcy na stanowisku kierowcy 
C+E, karta kierowcy, kurs na prze-

wóz rzeczy, badania lekarskie 
Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych

Andrzej Walczak
Leszczynek 62
99-300 Kutno

tel. 504 077 515

operator koparki kołowej
Doświadczenie w branży kanali-
zacyjnej, uprawnienia na koparkę 

kołową,
Przedsiębiorstwo Usługowe KWP

Jacek Piwowarski
ul. Baczyńskiego 48/73

41-203 Sosnowiec
tel. 515 149 127

kierowca autobusu – konduktor
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie w prowadzeniu au-
tobusu, prawo jazdy kat. D, kurs na 
przewóz osób, świadectwo kwalifi-

kacji zawodowej
PKS KUTNO

ul. Oporowska 10
99-300 Kutno
tel. 253 79 37

specjalista ds. obsługi klienta
Wykształcenie wyższe, język angiel-
ski i niemiecki w stopniu komunika-

tywnym
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91
90-613 Łódźny

Sprzedam podręczniki jak nowe, no-
szone w okładkach, w większości spo-
radycznie używane Są to: Barwy epok 
3 KULTURA I LITERATURA WSiP 
Warszawa 2008r, Wiedza o kulturze 
WSiP Warszawa 2003r, Język angiel-
ski Matura OMEGA Kraków 2010r., 
Geografia 2 Nowa Era Warszawa
-Wrocław 2009r,  Repetytorium ma-
turzysty, Fizyka GREG Kraków 2010r, 
Matematyka 3 Nowa Era Warszawa 
2004r, Testy Maturalne Matematyka 
AKSJOMAT Toruń 2009r, LONGMAN 
Język angielski, TANGRAM 2A Język 
niemiecki tel. 663 089 454

Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy 
( 1-rzędowa Potinger), kombajn Bolko 
Z-643, kultywator 13-graczkowy tel. 
695-929-102 

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

Mam na sprzedanie używaną bardzo 
sporadycznie mate masującą. Mata 
posiada 5 programów masażu: Pul-
sowanie, Ugniatanie, Oklepywanie, 
Wałkowanie, Automatyczny. Posiada 
również 4 strefy masażu: Szyja, ple-
cy, biodra, uda. Funkcje dodatkowe: 
Podgrzewanie lędźwiowe, wyłącznik 
czasowy po 15 min, pilot, możliwość 
podłączenia w samochodzie, Ilość 
silników: 10 wibracyjnych tel. 601 
081 965

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

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

Sprzedam rowerek/wózek trójkołowy 
uniwersalny, zalety: funkcja rowerka, 
funkcja wózka, nowoczesny, atrak-
cyjny wygląd, dla dzieci w wieku 
od 1 roku do 5lat, rowerek/wózek 
zmienia się wraz z wiekiem dziecka, 
konstrukcja zapewnia stabilną jazdę 
w każdym terenie, stalowa, solidna 
rama gwarantuje długotrwale użyt-
kowanie, wysokiej jakości materiały 
i wykonanie, składany baldachim/
daszek osłaniający dziecko od słońca, 
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa, 
trzystopniowa regulacja położenia 
siedziska, dodatkowo podnóżki dla 
dziecka, które jeszcze nie umie pe-
dałować, dla bezpieczeństwa taśma 
antypoślizgowa na podnóżkach, 
duże koła ułatwiają dziecku jazdę, 
duże koła, których nie trzeba pompo-
wać, opony ze specjalnej pianki EVA 
[Ethylene vinyl acetate], pedały w 
przednim kole,  błotnik na przednim 
kole, dla starszego dziecka można 
zdemontować podnóżki i uchwyt dla 
rodzica  WeeRide Rowerek Trójkołowy 
NOWOŚĆ! tel. 662 349 055

Sprzedam odkurzacz Karcher 2001. 
Odkurzacz sprawny technicznie. W 
zestawie odkurzacz filtr, duży wąż 
ssący o długości 2.5m, duża ssawka 
szczelinowa, zestaw 7 nowych orygi-
nalnych worków Karchera. Tel. 503 
950 004 

Sprzedam nową kamerę toschiba 
camileo h30.W skład zestawu wcho-
dzi: kamera, bateria, ładowarka(plus 
redukcja na angielskie gniazdka) 
pokrowiec na kamerę, kabel HDMI, 
kabel USB, Kabel RCA - jack oraz 
instrukcja obsługi. Kamera nie 
była używana. Zestaw nie posiada 
gwarancji i karty pamięci. Tel. 505-
413-189

Sprzedam bramę wjazdową wy-
sokość 160cm, szerokość skrzydła 
175cm, furtka szerokość 80cm, słupy 
wysokość całkowita 240cm, kon-
strukcja z profila 4x2,5cm, wypełnie-
nie profil 2x2cm, całość zagruntowana 
na czarno tel. 607 818 442 

Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne 
( drukarka, skaner, ksero) EPSON 
Stylus CX 3650.Lekko uszkodzone. 
Możliwość wysyłki kurierem. Tel. 601 
352 563  

Do sprzedania mam używany akorde-
on Hohner Verdi VM (MUSETTE) 120 
bas 4 CHÓRY .11 registrów po stronie 
melodycznej i 3 po stronie basowej. In-
strument ma fabryczny strój francuski . 
Akordeon bez wkładu finansowe-
go oryginalny futerał w komplecie 
.Wszystkie głosy graja i stroją .Miech 
szczelny. Tel. 502 572 667

Sprzedam drzwi łazienkowe (skrzy-
dło drzwiowe) Classic 24S, rozmiar 
70/prawe, kolor – orzech. Drzwi nie 
używane i nie naruszone. W idealnym 
stanie, z futrynami tego samego kolo-
ru. (Do drzwi trzeba dokupić klamkę)
tel. 792 760 852

Sprzedam Peugeot 206 1.6 ‘99 Auto 
zostało sprowadzone z Niemiec, 
jego stan techniczny BDB+, wnętrze 
auta bez zarzutów (nie ma przetarć 
i przepaleń). Bogate wyposażenie, 
opony zimowe (ok 70% org. bieżni-
ka) Z zewnątrz auto nosi minimalne 
ślady codziennej, miejskiej eks-
ploatacji. Wszystkie naprawy były 
wykonywane na bieżąco, płyny i 
oleje wymieniane regularnie i na 
czas - także auto jest Godne pole-
cenia!!! Samochód jest sprowadzony 
do opłat celno – skarbowych. W 
wyposażeniu auta ponadto: el szyby, 
el lusterka, klimatyzacja, airbag x 2 
(z możliwością blokady), welurowa 
tapicerka, radio, reg. świateł, kie-
rownicy, pasów, foteli, wspomaga-
nie kierownicy, podgrzewana tylna 
szyba, ORYGINALNY LAKIER. tel. 
791-666-570
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Dzieci ze zgierskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych wzię-
ły udział w festynie “Sport z 
Mikołajem”. 

Była to już kolejna edycja zawo-
dów dla dzieci z klas I-IV połączona 
z wizytą Świętego Mikołaja, orga-
nizowana wspólnie przez MOSiR 
Zgierz, Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Zgierzu oraz 
Urząd Miasta w Zgierzu. Pierw-
sza część spotkania obejmowała 

zawody dla klas I-IV szkół podsta-
wowych, w których wystartowało 
6 zgierskich szkół. Pomimo świą-
tecznej atmosfery grom i zabawom 
towarzyszyła zacięta rywalizacja 
między szkołami. Rywalizację wy-
grała Szkoła Podstawowa Nr 5.  
Ostatecznie w grach i zabawach klas 
I-IV kolejność była następująca: 

I miejsce - SP nr 5 
II miejsce - SP nr 12 
III miejsce - SP nr 10

W drugiej części festynu odbyły 
się zawody “Koszykówka z Mikoła-
jem” dla dziewcząt klas V-VI szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
“Futsal z Mikołajem” dla chłopców. 
W futsalu szkół gimnazjalnych 
wystartowało 9 drużyn. Zwyciężyło 
Gimnazjum nr 2. 

W koszykówce wzięło udział 14 
zespołów. 

Wyniki:
Szkoły podstawowe: 
koszykówka - dziewczęta
I m - SP 4 
II m - SP 10 
III m - SP 3
Gimnazja: 
piłka nożna - chłopcy
I m - Gimnazjum Nr 2
II m - Gimnazjum Nr
1 (Włókniarz Zgierz)

III m - Gimnazjum Nr 1 (Włók-
niarz Łódź)

koszykówka - dziewczęta
I m - Gimnazjum Nr 1 (Red)
II m - Gimnazjum Nr 2 
III m - Gimnazjum Nr 2 (Krejzole)

Dzieci w czasie trwania sporto-
wego festynu były obdarowywane 
przez Św. Mikołaja słodyczami. 

Tekst i fot. MOSiR Zgierz

SPORT Z MIKOŁAJEM 

Mistrzostwa Ozorkowa w pływaniu i zawody Masters
Wśród 38 klubów sklasyfiko-

wanych w Pucharze Polski Ma-
sters 2013 w pływaniu bardzo 
wysoko została sklasyfikowana 
Sekcja Pływacka Masters Zgier-
sko-Łęczyckiego WOPR, która w 
całorocznej rywalizacji zajęła V 
miejsce drużynowo. Zawodnicy 
rywalizowali w 10 edycjach.  

Na wynik ten zapracowali 
wszyscy mastersi ze szczegól-
nym wyróżnieniem Małgorzaty 
Ściborek – 4 m-ce indywidualnie 
z dorobkiem 5472 pkt., Ewy Stę-
pień – VI m-ce z dorobkiem 5063 
pkt., Urszuli Mróz – 17 m-ce z 
dorobkiem 4329 pkt., Romana 

Wiczela – 17 m-ce z dorobkiem 
5015 pkt.

„Czym jest pływanie Masters? 
W telegraficznym skrócie ogól-
ne zasady wyglądają następu-
jąco:

- karierę Masters można roz-
począć w wieku 25 lat (liczy się 
rocznik urodzenia);

- Mastersi rywalizują w wie-
kowych przedziałach 5-letnich 
na zasadzie- kat.A- 25-29 lat, kat. 
B 30-34 i kolejno dalej...

- każda kategoria ma swoje 
rekordy krajowe i międzyna-
rodowe

Tekst i fot. SO

100m stylem zmiennym 
kat. open

Pakuła Milena  1,27,02
Pakuła Wiktoria  1,36,10
Rząb Natalia 1,38,03

100 m stylem zmiennym 
katr. open

Sass Mateusz 1,05,71
Stanielewicz Michał 1,08,72
Forysiak Mateusz 1,17,52
Bartłomiej Jabłoński 1,18,82
Kosmalski Damian 1,20,12
Błażej Górka 1,22,12
Olejniczak Wiktor 1,24,32
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