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Przerwany 
wał! Obawy 
wędkarzy

Szok! Sądowa rozprawa 
została przełożona 

w związku z imieninami 
wiceburmistrza Łęczycy, 

Wojciecha Czaplija

Balonowy rekord 
Guinnessa

ALKOHOLOWE 
POTYCZKI RADNEGO

Czy Tomasz Pijewski, 
radny miejski z Łęczycy, 
wykorzystuje stanowisko 
do walki z konkurencją? 
Dlaczego po raz kolejny 
samorządowiec został 
uwikłany w alkoholową aferę 

na osiedlu Belwederska? 
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ŁĘCZYCA

Początki święta wywodzą się z 
ruchów robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. Pierwsze ob-
chody Narodowego Dnia Kobiet od-
były się 28 lutego 1909 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Zapoczątkowane 
zostały przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki. 

Wielu osobom Dzień Kobiet 

kojarzy się z czasami PRL–u i z 
wręczanymi wtedy masowo goź-
dzikami. Z okazji tego dnia publi-
kowano portrety kobiet różnych 
sektorów życia gospodarczego 
zgodnie z opinią Władysława 
Gomułki, że “nie ma dziś w Pol-
sce dziedziny, w której kobiety 
nie odgrywałyby ważnej roli”. W 

zakładach pracy czy szkołach był 
obchodzony obowiązkowo. Była 
to okazja do uzupełniania braków 
w zaopatrzeniu, dlatego wręczano 
paniom takie dobra materialne jak 
rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, 
kawa. Dzień ten, podobnie jak 
inne uroczystości: Dzień Czynu 
Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień 

Drukarza, Dzień Pracownika 
Przemysłu Spożywczego – we-
dług niektórych istniał po to, aby 
obywatele nie zapomnieli o “przy-
wiązaniu do Państwa Ludowego, 
miłości do wielkich idei pokoju i 
socjalizmu”. 

Jak współcześnie obchodzony jest 
ten dzień? 

Kuriozalnie zakończyła się pierw-
sza rozprawa sądowa w konflikcie 
między władzami miasta a preze-
sem tenisowego klubu. Wojciech 
Czaplij, wiceburmistrz Łęczycy, z 
uwagi na swoje imieniny poprosił 
o przesunięcie kolejnej rozprawy, 
która pierwotnie została wyznaczo-
na na dzień 23 kwietnia. Sąd zgodził 
się na propozycję, tym samym roz-
prawa została przesunięta na 5 maja. 

Przypomnijmy, że magistrat wy-
stąpił przeciwko Miejskiemu Mło-
dzieżowemu Klubowi Tenisowemu 
oraz prezesowi Grzegorzowi Jasiń-
skiemu.  Miasto domaga się zwrotu 
zaległości z tytułu opłat za media 
związanych z użytkowaniem obiektu 
tenisowego. Prezes klubu kwestionu-
je wysokość kosztów, uważa bowiem, 
że powinien płacić jedynie za faktycz-
ne zużycie prądu i wody.

Stanowisko burmistrza Andrzeja 
Olszewskiego reprezentowała mec. 
Iwona Janiuk. Prezes MMKT, Grze-
gorz Jasiński, reprezentowany był 
przez mec. Piotra Korneszczuka.

Prezes klubu oświadczył, że jego 
stanowisko wynika z umowy, jaka łą-
czyła strony. Wnioskować z niej nale-

ży - jak mówił obrońca Jasińskiego - że 
MMKT  zobligowany był jedynie do 
zapłaty za faktyczne zużycie mediów 
na terenie obiektu, a nie obowiązują 
go opłaty stałe.  Pełnomocnik prezesa 
do zapłaty uznał kwotę 507 zł, która 
pozostaje po potraceniu należności 
pozwanego z należnością powoda. 

Mecenas Janiuk zakwestionowa-
ła wyliczenia przedstawione przed 
sądem. Twierdziła, że zgodnie z 
umową pozwany zobowiązany 
był do uiszczenia należności za 
media zgodnie z fakturami. Zapro-
ponowała spłatę należności na raty 
(ponad 9 tys. złotych). 

Sąd zaproponował ugodę do 
której jednak nie doszło. Po prze-
rwie przesłuchany został prezes 
Jasiński. 

- Twierdzenie, że nie płacę za 
media to próba wprowadzenia 
sądu w błąd, gdyż na bieżąco 
opłacam, zgodnie z umową, 
koszty faktycznego zużycia – 
mówił Grzegorz Jasiński. - Pragnę 
zauważyć, że korty są obiektem 
sezonowym, a przez 6 miesięcy 
w roku wskazania licznika wyno-
szą 0. Pomimo tego, miasto każe 
mi płacić opłaty stałe. 

Prezes MMKT podkreślił, że 
obiekt klubu stoi w miejscu, gdzie 

wcześniej istniała pływalnia, dla-
tego też przydział mocy na obiekt 
wynosił 20 KW i za taki stan rze-
czy liczone są opłaty stałe, a im 
większa moc skierowana na obiekt 
tym większe opłaty stałe. Prezes 
dodał, że w 2007 r. po podpisaniu 
kolejnej umowy na użyczenie te-
renu zwrócił uwagę ówczesnemu 
sekretarzowi miasta Wojciechowi 
Czaplijowi, że koszty stałe są wyż-
sze niż faktyczne zużycie. 

- Wielokrotnie prosiłem Urząd 
Miasta, by te opłaty „zdjąć” z 
obiektu, ale nie przyniosło to 
efektu – mówił prezes. - Wówczas, 
mając zaufanie do urzędu, po pro-
stu płaciłem za wszystko. W ciągu 
7 lat temat ten powracał wielo-
krotnie. Dopiero 2 miesiące temu, 
gdy o całej sprawie powiedziałem 
publicznie, urząd zmniejszył moc 
skierowaną na obiekt do 10,5 KW. 

Odpowiadając na pytanie sę-
dziego, czy stowarzyszenie działa 
pro bono, Jasiński powiedział, że 
miasto przekazało mu do dyspo-
zycji spaloną ziemię, a w tej chwili 
na obiekt składa się 7 kortów. 
Kolejny jest na ukończeniu.

- Moim zdaniem mówienie o 
dotowaniu MMKT przez miasto 
jest nieporozumieniem – mówił 

prezes klubu tenisowego. Jasiński 
przestał płacić, tzw. opłaty stałe 
rok temu, kiedy jego pełnomocnik 
zwrócił mu uwagę, że zamiast 
płacić za wszystko, co widnieje 
na fakturze, powinien uiszczać 
jedynie to, do czego zobowiązuje 
go zawarta umowa. 

- Otrzymałem odpowiedź od-
mowną i kazano mi zapłacić 
wszystko - mówił prezes MMKT. 

Sąd powołał w tej sprawie 
świadków: Teresę Kawczyńską i 
Wojciecha Czaplija. W poniedzia-
łek przesłuchano tylko Kawczyń-
ską, kierownik referatu oświaty w 
UM Łęczycy. Zeznała, że do 2011 r. 
należności przez prezesa MMKT były 
regulowane płynnie. Według niej do 
2011 r.  Jasiński przestał regulować 
na bieżąco faktury, bo zależało mu 
na dokonaniu zmian w umowie. Do-
dała, że nie zna szczegółów. Świadek 
nie przypominała sobie także pism 
od prezesa klubu dotyczących złych 
wyliczeń faktur i zaprzeczyła, jakoby 
toczyły się rozmowy o przejęciu dłu-
gu pozwanego przez miasto. 

Wiceburmistrz Wojciech Czaplij 
nie został przesłuchany. Mecenas 
pozwanego wniósł o powołanie 
biegłego księgowego, by ten wyliczył 
faktyczny stan opłat.

Grzegorz Jasiński po wyjściu z 
sali sądowej powiedział, że miasto 
skutecznie stara się dyskredytować 
jego osobę.

tekst i fot. (rb)

Reporter pyta -  Jakie niespodzianki przygotowali mężczyźni dla pań bliskich ich 
sercom z okazji Dnia Kobiet?

Sławomir Jankowski: W Dniu 
Kobiet tradycyjnie planuję obda-
rzyć panie tulipankami. Mam kilka 
pięknych kobiet, którym wręczę 
kwiaty i złożę życzenia.

Tomasz Antczak: Święto Kobiet 
traktuję jak każdą inną, dobrą oka-
zję do uhonorowania płci pięknej. 
8 marca mam zamiar rozdać róże.

Andrzej Kruszyniak:  O kurde mo-
lek! Z okazji Dnia Kobiet wszystkie 
łęczycanki, a zwłaszcza moja, będą 
przeszczęśliwe! Gwarantuję!

Leszek Bartniak: Dla narzeczonej 
chcę zorganizować romantyczny 
wieczór. Bardzo kocham moją ko-
bietę i z przyjemnością podaruję 
jej kwiaty.

Bartek Błaszczyk: W przedszko-
lu przygotuję laurkę z okazji Dnia 
Kobiet. Najbardziej podoba mi się 
Zosia i to jej chciałbym dać coś 
wyjątkowego. 

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Burmistrz na rozprawę nie przyszedł. 
Jego zastępca mówił o imieninach...

Grzegorz Jasiński - „Władze miasta 
próbują mnie zdyskredytować. To 
burmistrzowi się nie uda”...



33 MARCA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyzaskoczenie w łęczyckim sklepie

reklama

Jak to możliwe, że po dokonaniu 
zakupów nie otrzymałam żadnego 
paragonu fiskalnego a jedynie jakiś 
kwitek. Poza tym, gdybym nie popro-
siła o dowód kupna towaru, to nic bym 
nie otrzymała – powiedziała nam pani 
Wanda, która w tej sprawie przyszła do 
naszej redakcji.                                        

W jednym z łęczyckich sklepów sprze-
daż artykułów prowadzona jest bez po-
twierdzenia z kasy fiskalnej. Klient płaci za 
towar, a sprzedawczyni pieniądze wkłada 
do szuflady. 

Sprzedawczyni zapytana o potwierdze-

nie zakupu, wypisuje nam dowód sprze-
daży na druku sygnowanym pieczątką 
firmową, twierdząc, że kasy fiskalnej 
nie posiada. Sprawy komentować nie 
chce, odsyłając nas do właściciela, który 
jej zdaniem zaliczył sukcesem ostatnią 
kontrolę Urzędu Skarbowego. Dzięki 
wyszukiwarce internetowej udaje się nam 
ustalić telefon właściciela. 

Zadzwoniliśmy więc do 
pani Małgorzaty, która 
początkowo zaprze-
czyła, że to jej sklep, a 
następnie dodała, że 
sprawy komentować 
telefonicznie nie za-
mierza. Faktycznie, na 

pieczątce występuje nazwisko mężczyzny, 
jednak adres firmy widniejący na druczku 
jest tożsamy z adresem firmy pani Mał-
gorzaty, ustalonej dzięki wyszukiwarce 
w bazie firm. 

Po chwili kobieta jednak oddzwania, 
by zapytać nas o cel rozmowy. Twierdzi, 
że nie jest zobowiązana do posiadania 
kasy fiskalnej, bo firmę od roku pro-
wadzi ktoś inny, a obroty nie podlegają 
fiskalizacji, dodaje także, że ewidencja 

towaru prowadzona jest bez zarzutu. 
O sprawę postanowiliśmy zapytać Izbę 
Skarbową w Łodzi, bo w tym mieście 
zarejestrowana jest działalność. Rzecz-
nik prasowa, Agnieszka Pawlak, zgodnie 
z prawem mogła udzielić nam jedynie 
informacji o kontroli urzędu – jak nam 
powiedziała, w firmie nie została takowa 
przeprowadzona.

Warto dodać, że przedsiębiorca, który 
nie przekracza dochodów ustalonych 

na kwotę 20 tys. złotych, kasy fiskalnej 
posiadać nie musi. Zastanawia nas fakt, w 
jaki sposób prowadzona jest ewidencja, bo 
kiedy dokonywaliśmy pierwszego zakupu, 
artykuł nie został zapisany ani w zeszycie 
ani na kartce, co miało miejsce także 
kilka dni później, kiedy klienci stojący 
przed nami w kolejce zostawiali w sklepie 
pieniądze. Żadnego potwierdzenia zakupu 
nie otrzymali. 

tekst i fot. (rb)

Nasi Czytelnicy informują o – ich zdaniem – łamaniu prawa
ŁĘCZYCA

Odwiedziliśmy sklep i poprosiliśmy sprzedawczynię o dowód zakupu

Otrzymaliśmy takie potwierdzenie zakupu artykułu

Brak kasy fiskalnej w sklepie 

zaniepokoił naszą Czytelniczkę
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Nie ma miasta w Polsce, którego 
nie odwiedziłby Wiesław Kozak. 
Pod koniec ubiegłego tygodnia 
spotkaliśmy go przed jednym z 
przedszkoli miejskich. Co niezwy-
kłego jest w historii pana Wiesła-
wa, który urodził się w Malborku. 
Bez większych problemów sprze-
dawca balonów mógłby trafić do 
księgi rekordów Guinnessa. 

- Policzyłem, że w trakcie mo-
jej pracy nadmu- c h a łe m  j u ż 
ponad półtora 
miliona balo-
nów – słyszy-
my. - Wydaje 
m i  s ię,  że  w 
Polsce nie ma 
drugiego ta-
kiego sprze-
dawcy balo-
nów ja k  ja . 
Prakt ycznie 
byłem już we 
wsz yst k ic h 
w i ę k s z y c h 
miastach w 
naszym kra-
ju. Dziś, po 
raz pier w-
szy, jestem 
w Łęczycy. 

W. Kozak 
przygotował 
się do wizyty 
w mieście Bo-
ruty. 

- Założyłem 
na głowę rogi. 
Jest zabawnie. 
Dziec i  wca -
le nie boją się 
takiego diabła, 
który sprzedaje 
kolorowe balo-

niki. Z długich balonów robię różne 
zwierzątka, serduszka i kwiaty. 
Zawsze po zimie wyruszam w trasę 
i jeżdżę za cyrkiem Zalewski, który 
akurat teraz jest w Kole. 

Jakie miasta szczególnie przypa-
dły do gustu sprzedawcy balonów?

- Ogólnie bardzo przyjazny jest 
wschód Polski – mówi pan Wiesław. 
- Przyznam, że nie lubię Warszawy. 
Tam ludzie są zbyt wyniośli. Za to 
Łęczyca jest ok.

tekst i fot. (stop)

O pięknie każdej kobiety decyduje jej 
poczucie własnej wartości a nie rozmiar 
ubrań, które nosi – mówi w rozmowie z 
„Reporterem” Katarzyna Bernardziak, 
właścicielka jedynego w mieście sklepu 
oferującego odzież dla pań puszystych.

- Do prowadzenia sklepu zainspiro-
wała mnie przypadkowo usłyszana roz-
mowa dwóch kobiet, które zauważyły, 
że w łęczyckich sklepach ich mamom 
trudno byłoby znaleźć coś w swoim 
rozmiarze. Kiedy sklep powstał fak-
tycznie okazało się, że moimi stałymi 
klientkami są przeważnie panie dojrza-
łe, które często zyskują w obwodzie w 
wyniku zmian hormonalnych lub, jak 
same twierdzą, dziedziczą otyłość – 
słyszymy od właścicielki. - Uważam, że 
kobiety, a w szczególności panie puszy-
ste, lepiej czują się, gdy są ładnie ubrane. 
Dbam w sklepie o dobrą, intymną 
atmosferę, o to, by moje klientki nie 
czuły się skrępowane. Zdarza się i tak, 
że proponuję paniom, by przymierzyły 
ubrania w domowym zaciszu i dopiero 
wówczas zdecydowały się na zakup.

Pani Katarzyna zapytana o to, czy 
zdarzyło się, by klienta tak spektaku-
larnie straciła na wadze, że przestała 
do niej zaglądać, odpowiada, że takiego 
przypadku nie pamięta, ale jedna z pań 
zmieniła rozmiar 60 na 56.

Sklep oferuje odzież, dodatki i biżu-
terię. Nawet panie noszące rozmiar 62 
będą tu mogły skomponować garde-
robę. Właścicielka dba, by kobiety nie 
tylko zmieściły się w cokolwiek, ale 
wyglądały modnie i eksponowały swoje 
walory, dlatego tez chętnie doradza 
klientkom w trakcie zakupów.

K. Bernardziak w planach ma także 
wprowadzenie do sklepu asortymentu 
bieliźnianego, bo jak twierdzi – każda 
kobieta w dopasowanym do swojej syl-
wetki kroju może z dumą prezentować 
swoje wdzięki.

tekst i fot. (rb)

Piękno w rozmiarze XXL1,5 miliona nadmuchanych balonów
ŁĘCZYCAŁĘCZYCA

Kreacja dla puszystej pani

Na placach zabaw stare zabawki
ŁĘCZYCA

Szkoda, że miasto nie za-
dbało o to, aby po okresie 
zimowym place zabaw wzbo-
gacić o nowy sprzęt – mówią 
rodzice z którymi rozmawia-
liśmy w ubiegłym tygodniu.

Na dodatek niektóre zabawki 
są zepsute.

- Mamy nadzieję, że place 
zabaw zostaną niedługo odno-
wione – usłyszeliśmy.

Jakie są największe manka-
menty? Odwiedziliśmy kilka 
miejsc w mieście w których naj-
młodsi mogą się pobawić. Przy 
ul. Zachodniej place zabaw nie 
są ogrodzone. To najbardziej 
denerwuje dorosłych, którzy 
narzekają na psy.

- Bez żadnych problemów 
psy wchodzą do piaskownic 
i tam sikają lub robią kupy. 
Jak później w takim piasku 
mają bawić się dzieci? - pyta 
Mariola Jasiak, młoda mama, 
którą spotkal iśmy razem z 
córeczką na placu zabaw przy 
ul. Zachodniej. 

- W ubiegłym roku niektóre 
zabawki zostały odnowione, 
ale większość jest stara – do-
daje pan Łukasz, który bacznie 
obserwował swojego synka na 
sfatygowanej karuzeli. 

Rodzice zwracają też uwagę, 

że place zabaw w Łęczycy nie 
są monitorowane. To problem. 
Wieczorami place odwiedzane 
są przez podpitą młodzież.

- Proszę spojrzeć ile tu jest 
szkła – pokazuje miejsce blisko 
piaskownicy pani Wanda, bab-
cia 8-letniej Ani. - Place nie są 
bezpieczne, zagrażają zdrowiu 
dzieci. 

Miasto obiecuje, że niedługo 
place zabaw zostaną dokładnie 
wysprzątane a tam gdzie trze-
ba, odnowione. 

tekst i fot. (stop)
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Alkoholi jest w sklepie monopolowym szeroki wybór

emocje na osiedlu 

ŁĘCZYCA
Wiosenna aura niestety zachęca 

niektórych do spożywania alkoholu 
pod chmurką. Rozgorzał konflikt 
pomiędzy lokatorami bloków w 
pobliżu całodobowego sklepu mo-
nopolowego przy ul. Osiedlowej. 
Mieszkańcy skarżą się na pijaną 
młodzież, która po kilku głębszych 
nie daje spać ludziom. Właściciele 
monopolowego dziwią się zarzutom i 
odbijają piłeczkę w kierunku radnego 
Tomasza Pijewskiego. Dlaczego? 

Radny Pijewski niedaleko sklepu 
monopolowego prowadzi bar piwny. 
Całkiem niedawno zaangażował się w 
akcję zbierania podpisów pod petycją 
do magistratu w sprawie ograniczenia 
sprzedaży alkoholu w sklepie przy ul. 
Osiedlowej. 

- Działałem w imieniu mieszkańców 
i to był mój obowiązek – słyszymy od 
samorządowca. 

Tak jawne działanie na niekorzyść 
sklepu zapamiętali sobie właściciele 
monopolowego.

- To dziwne, że mieszkańcy skarżą 
się jedynie na naszą placówkę – mówi 
Jakub Kominiarski, współwłaściciel 
sklepu monopolowego przy ul. Osie-
dlowej. - Przecież w bliskim sąsiedz-
twie swój bar ma radny miejski. My też 
mamy sygnały od niezadowolonych 
mieszkańców, którzy skarżą się na to, że 
bar jest otwarty do czwartej nad ranem. 

- Uważam, że w tego rodzaju spra-
wach lokatorzy bloków na osiedlu 
powinni patrzeć bardziej obiek-
tywnie. Z baru pana Pijew-
skiego wychodzą klienci 
na rauszu, u nas w skle-
pie jedynie kupują 
alkohol – dodaje 

współ-
właściciel monopo-

lowego Łukasz Karolak. 
To prawda. Szkopuł jednak w 

tym, że wielu po kupnie alkoholu pije 
procenty na świeżym powietrzu. Mło-
dzi ludzie dostają małpiego rozumu. 

Od lokatorów bloków usłyszeliśmy, 
że pijana młodzież dewastuje osiedle, 
sika w klatkach schodowych. Bywa, że 
straszy mieszkańców.

- Pamiętam kompletnie pijanego 
jegomościa, który stał przed klatką 
z tasakiem – mówi Ireneusz Dań-
czak. - Na szczęście nie zrobił nikomu 
krzywdy.

- Na osiedlu jest bardzo niebezpiecz-
nie – przekonuje Zofia Grzelak. - Uwa-
żam, że wszystko przez ten pobliski 
sklep monopolowy. - Dobrze chociaż, 
że po naszej petycji sprzedają alkohol 
tylko do godz. 22. 

- To prawda, ale alkohol i tak płynie 
szerokim strumieniem. Najlepiej jakby 
tego sklepu nie było – mówi Jadwiga 
Ważniak. 

Jakub Kominiarski twierdzi, że 
sprzedaż alkoholu została skrócona 
wcale nie po petycji mieszkańców.

- Tak po prostu 
zadecydowa-
liśmy. Sklep 
cały czas jest 
całodobowy 
i jeśli będzie-
my chcieli, to 
zawsze mo-
żemy powró-
cić do takiej 
sprzedaży al-
koholu. 

A jeśli cho-
dzi o uwagi 
mieszkań-
ców, to poroz-
mawiałbym 

na pana miejscu z lokatorami bloku 
znajdującego się naprzeciwko baru 

radnego.Tak też zrobiliśmy. 
Opinie ws. baru są po-

dzielone. 
- Mnie tam bar 
Tomka n ie 

przeszka-
d za – 

usłyszeliśmy od 
lokatorki miesz-
kania na parterze.

Jednak już w 
drugiej klatce 
opinia była cał-
kiem inna.

-  Z n a m 
dobrze rad-
nego. Wiem, 

że ma sporo zwolenników, ale wrogów 
też mu nie brakuje – twierdzi Lucyna 
K. (nazwisko do wiadomości redak-
cji). - Problem jest nie tylko z tym, że 
pijani klienci są bardzo hałaśliwi. W 
barze brakuje toalet i baro-
wicze wychodzą 
na zewnątrz, 
odda-

jąc mocz na chodnik. 
Co na to radny Tomasz Pijewski? - 

Moim zdaniem jedna toaleta w barze 
wystarczy. Zdaję sobie sprawę, że 
opinie o moim barze mogą być skrajne. 
Ale zawsze wysłucham mieszkańców i 
będę reagował na ich uwagi. Jeżeli cho-

dzi o sklep przy ul. Osiedlowej, to 
na pewno nie działam na nieko-
rzyść właścicieli monopolowego 

– usłyszeliśmy od radnego. 
tekst i fot. (stop)

Arkadiusz Podawczyk został 
zastępcą Jarosława Pacholskiego. 
Wiceprezes jest z Łęczycy, ma 50 
lat, ostatnio pracował w Kutnie – w 
spółdzielni mieszkaniowej Pionier 
a także jednej z firm budowlanych. 
- Naszym zdaniem wybrany został 
na stanowisko fachowiec – uważa 
Krzysztof Urbański, członek rady 
nadzorczej spółdzielni mieszka-
niowej. - Nowy zastępca prezesa 
jest absolwentem Politechniki 
Łódzkiej. Ma doświadczenie w 
spółdzielczości, jest członkiem 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-

nierów Budownictwa, posiada 
szerokie uprawnienia związane 
z dozorem technicznym linii 
cieplnych. 

A. Podawczyk będzie zarabiać 
w Łęczycance ok. 4 tys. złotych 
netto. Cały czas spółdzielnia szu-
ka głównego księgowego. Jak się 
dowiedzieliśmy podczas walnego 
zebrania spółdzielców (przełom 
maja i czerwca) zmieniony ma zo-
stać statut Łęczycanki. Chodzi o to, 
aby w zarządzie były dwie osoby 
a nie trzy. 

(stop)

Łęczycanka ma wiceprezesa NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁĘCZYCY 
ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ /SZKOLENIE/ 

Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSŁANIA PIT/ 
W ZAKRESIE SKŁADANIA ZEZNAŃ 
PODATKOWYCH PRZEZ INTERNET 

W DNIACH 4 i 18 marca w godz. 16.00-16.30 
i 17.00-17.30 w sali 22 

Mieszkańcy skarżą się na monopolowy. 
Właściciele sklepu krytykują radnego

Ten sklep monopolowy stał się powodem skarg lokatorów pobliskich bloków 

Przez ten sklep na osiedlu 
jest niebezpiecznie – 
mówi Zofia Grzelak 
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W Forum Inicjatyw Twórczych 
odbyły się warsztaty tworzenia 
biżuter i i  prowadzone przez 
Agatę Włodarczyk. Uczestniczki 
zajęć miały możliwość poznania 
podstawowych technik oraz me-
tod tworzenia biżuterii z wyko-

rzystaniem różnych materiałów 
jak np. koraliki, guziki, taśmy 
materiałów. Każda uczestniczka 
warsztatów mogła zaprojektować 
oraz wykonać swoją własną bi-
żuterię. Przyjaznej oraz wesołej 
atmosferze towarzyszyły twór-
cze oraz praktyczne pomysły, co 
przedstawiają zdjęcia. 

info: UG

Blisko al. Unii Europejskiej, od 
strony miejskiego zalewu, ktoś 
podpalił suchą trawę. Silny tego 
dnia wiatr sprawił, że płomienie 
błyskawicznie rozprzestrzeniły 
się na polu. Ogień zbliżał się do 
domów. Tylko dzięki szybkiej akcji 
strażaków nie doszło do ogromnych 
strat finansowych i nieszczęścia. 

Gdy tylko zrobiło się cieplej, 
ruszyło wypalanie traw. W Ozor-
kowie takich pożarów było już 
ponad 10. Wszystkie pożary sta-
nowią potencjalne ogromne za-

grożenie dla pobliskich domostw. 
Ponadto w płomieniach bardzo 
często giną zwierzęta domowe, 
które przypadkowo znajdą się w 
zasięgu pożaru (tracą orientację w 
dymie, ulegają zaczadzeniu). Do-
tyczy to również dużych zwierząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie 
czy dziki. Płomienie niszczą miej-
sca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren. W płomieniach lub 
na skutek podwyższonej tempe-
ratury ginie wiele pożytecznych 
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, 
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsu-

ki, kuny, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. 
Ogień uśmierca wiele pożytecznych 
zwierząt bezkręgowych, m.in. dż-
dżownice (które mają pozytywny 
wpływ na strukturę gleby i jej właści-
wości), pająki, wije, owady (drapieżne 
i pasożytnicze). Pożary traw niszczą 
rodzimą faunę i florę.

- Niestety nadal od pokoleń wśród 
wielu rolników panuje przekonanie, 

że spalenie suchej trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy, a tym 
samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Nic bardziej 
błędnego – mówią strażacy 
z Ozorkowa. - Ziemia wyjała-
wia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. 

tekst i fot. (stop)

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Chociszewie w poprzednim se-
mestrze wzięli udział w ogólnopol-
skim „DYKTANDZIE ( nie tylko) 
DLA MISTRZÓW”. Dla uczest-
ników dyktanda, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki w swojej kategorii, 
zostały przyznane nagrody. Ponad-
to, każdy uczeń niezależnie od uzy-
skanego wyniku, otrzymał dyplom 
uznania potwierdzający jego udział 
w ogólnopolskim dyktandzie. Koor-
dynatorem dyktanda na poziomie 1, 
w którym wzięli udział uczniowie z 
klasy II i III była p. Anna Jankiewicz, 
natomiast poziom drugi dla klas 
starszych nadzorowała p. Agniesz-
ka Wiśniewska-Rojek. Oto wyniki, 
jakie uzyskali uczniowie:

POZIOM 1
• Amelia Bugała 126 pkt.  miejsce 
5 (nagroda książkowa+ dyplom 
laureata )
• Ewa Beniak 112 pkt. miejsce 19
• Marta Walczak 112 pkt. miejsce 19
• Kacper Tylka 104 pkt.  miejsce 27
• Wiktoria Szymańska 102 pkt. 
miejsce 29
• Maria Banasiak 100 pkt. miejsce 31
• Maja Marciniak 92 pkt. miejsce 39

• Jakub Maślanka 92 pkt. miejsce 39

POZIOM 2
• Julia Cieślak 136 pkt. miejsce 5 
(nagroda książkowa + dyplom 
laureata )
• Krzysztof Szostek 134 pkt. miejsce 
7 (dyplom wyróżnienia )

• Bartosz Mazurkiewicz 130 pkt. 
miejsce 11( dyplom wyróżnienia )
• Hubert Marczak 126 pkt. miejsce 
15 ( dyplom wyróżnienia )
• Natalia Pakuła 106 pkt. Miejsce 35
Do dyktanda przystąpiło 1920 
uczniów z całej Polski.

info: UG

Uczniowie na medal
PARZĘCZEW

PARZĘCZEW

OZORKÓW

Warsztaty tworzenia 
biżuterii

PŁOMIENIE BYŁY BLISKO 
MIESZKALNYCH BUDYNKÓW
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To nietypowe wydarzenie artystyczne, jest tym bardziej ciekawe, że na scenie wystąpią mieszkańcy gminy Parzęczew, zaś rolę tytułową wyśpiewa znakomity sopran 
koloraturowy – Anna Szoszkiewicz , rodowita ozorkowianka. Wstęp wolny 

Tym razem w cyklu „W Dobrym 
Tonie” przyjrzymy się damskiej 
naturze. 12 marca o godz. 19.00 w 
Miejskim Ośrodku Kultury Iwona 
Loranc i Grzegorz Tomczak snuć 
będą „O!powieści nie tylko o kobie-
tach”. Będzie o tych szczęśliwych, 
jak i po przejściach, mądrych i na 
zakręcie. Iwona Loranc uświetni 
recital nutą poezji i zamyślenia.

Podczas koncertu abrzmią także 

piosenki znane miłośnikom duetu 
z poprzednich projektów, m.in. 
„Kinematografia serc” i „Szukałem 
Cię wśród jabłek”. Przy pianinie 
wokalistom towarzyszyć będzie 
Dawid Troczewski.

Bilety do nabycia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zgierzu od 6 
marca 2014 roku od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
Cena: 20 zł ulgowy/30 zł normalny.

Oddział PTTK “Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy serdecznie zapra-
sza osoby dorosłe od udziału w Rajdzie “We can” z okazji Dnia 
Kobiet, który odbędzie się 8 marca 2014r. w Grotnikach. 
O godz. 9.00 zbiórka przed Ratuszem Miejskim w Łęczycy, na-
stępnie autokarem udajemy się do Grotnik na pieszą wędrówkę. 
Na uczestników spaceru czekają niesamowite konkursy i 
wspaniałe nagrody!

Zgłoszenia do 28 lutego 2014r. na adres e-mail: pttk.leczyca@
wp.pl lub telefoniczne pod nr tel. 668 173 956 lub 697 597 500. 

Co prawda nie przyjdziemy do 
Pań z goździkiem, nie obdarujemy 
złotem, ale zorganizujemy ucztę dla 
kobiecej duszy. 7 marca 2014 roku 
zapraszamy na maraton filmowy 
w dwóch smakach - na słodko i 
na gorzko. W kinie @MOK o godz. 
18.00 Kuba Niedziela zabierze Panie 
w magiczny świat kinematografii. 
Z kolei 10 marca 2014 roku o godz. 
18.00 sekrety kobiecej duszy uchwy-
cą nasi fotograficy. Kameralna sesja 
zdjęciowa pozwoli Paniom poczuć 
się pięknie i zmysłowo. Czy może 
być lepszy prezent?

Uczestnictwo w naszych spotka-
niach jest bezpłatne.

Opowieści nie tylko o kobietachZ okazji 
Dnia 

Kobiet...
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 76: Co dobre, to i piękne.

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Jak możesz pokazywać takie filmy dziecku?! 
- To na sen. 
- Na sen? Taki horror?! Tyle trupów?! 
- No. Włazi gówniarz ze strachu pod kołdrę 
i tam zasypia.

* * * 
Wyłowił wędkarz starą butelkę. Patrzy, a w środku siedzi Dżinn. 
Zaczyna więc pocierać szkło. Trze, trze i nic. 
Nagle słyszy przytłumiony głos: 
- Korek wyciągnij, debilu! 

* * * 
Fryzjer do klienta: 
- Ostatnimi czasy stracił pan dużo włosów, trzeba by coś z tym 
zrobić... 
- Już zrobiłem, wniosłem o rozwód. 

* * *
W kościele za chwile ma się odbyć ślub. Młoda para zbliża się powoli 
do ołtarza. Wśród zebranych gości jest mała dziewczynka, która 
szeptem pyta swoją mamę:  
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w białą 
sukienkę? 
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać jaka jest bardzo 
szczęśliwa - odpowiada matka. 
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

* * *
Sędzia pyta świadka: 
- Widział pan, jak obcy człowiek uderzył pańską teściową. Dlaczego 
nie ruszył pan z pomocą? 
- Ależ wysoki sądzie? We dwóch bić starszą kobietę? 

* * * 
Pacjent u stomatologa: 
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił! 
Na to lekarz: 
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

* * * 
Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich zagaduje:  
- Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. Jesteś na 
urlopie? 
- Ja nie, ale mój szef tak... 

* * * 
Fąfara wraca do domu pijany. Żona wrzeszczy: 
- Codziennie wieczorem wracasz pijany! 
- Jesteś niesprawiedliwa! Ciągle ganisz mnie za to, że przychodzę do 
domu pijany, a jeszcze nigdy nie pochwaliłaś mnie za to, że wycho-
dzę trzeźwy! 

PIECZONA CIELĘCINA Z SEREM ŻÓŁTYM
Składniki
1,2 kg cielęciny bez kości 
12 plasterków sera żółtego Edam-
skiego MSM Mońki 
2 łyżki oliwy
0,5 l wody
szczypta ziela angielskiego, rozma-
rynu oraz oregano
sól i pieprz do smaku

Przygotowanie
Cielęcinę opłukać pod chłodną, bieżącą wodą i oczyścić z błon a 
następnie przyprawić solą i pieprzem, zielem angielskim, rozmary-
nem, oregano. Odstawić do chłodnego miejsca na 12 godzin. Następ-
nie obsmażyć mięso na rozgrzanej patelni z oliwą i odczekać aż wy-
stygnie. Patelnię po obsmażonej cielęcinie zalać wodą (pół szklanki) i 
gotować przez 3 minuty. Zalewę przecedzić przez sito, w celu wykla-
rowania, dolać pozostałą wodę i wymieszać. Następnie nakroić cie-
lęcinę, aby powstało 5-6 kieszonek, po czym nadziać je podwójnymi 
plastrami sera żółtego. Całość ułożyć w brytfannie, dodać zalewę 
i przykryć. Cielęcinę piec 60 minut w piekarniku rozgrzanym do 
270°C. Upieczone mięso podawać na stół po ok. 10 minutach od wy-
jęcia, aby pozostało miękkie i soczyste. Serwować na półmisku z do-
datkami, np. pieczonymi ziemniaczkami i gotowanymi warzywami. 
Dobra rada: Zalewę po pieczeniu mięsa można wykorzystać przy-
gotowując sos do potrawy. 

W tym celu do odlanej zalewy należy dodać 100 ml śmietany 
12% i zagotować często mieszając.

GULASZ PAPRYKOWY
Składniki
cebula, 2 szt
pomidory, 5 szt (małe)
czosnek, 3 ząbki
kostka mięsna, 1 szt
kucharek, 1/2 łyżeczki
pieprz, do smaku
przyprawa do gulaszu, 1/2 łyżeczki
pierś z kurczaka, 25dag
olej, 4 łyżki
śmietana, 3 łyżki
papryka czerwona 4 szt
Przygotowanie
cebule obieramy i kroimy w drobna kostkę i smażymy na 
oleju -pomidory obieramy ze skorki i kroimy w kostkę, czosnek 
kroimy w kostkę i razem z pomidorami wrzucamy do cebuli i 
razem dalej smażymy -papryki oczyszczamy z pestek, myjemy 
i kroimy w kosteczkę i dodajemy do rondla z reszta składników 
-pierś dokładnie myjemy i kroimy w kostkę i wrzucamy do 
reszty składników -następnie dodajemy kostkę mięsną , pieprz 
, kucharek i przyprawę do gulaszu -po czym dodać śmietanę 
-do całości dodajemy ok 0.25 litra wody i dusimy ok 25 minut 
pod przykryciem od czasu do czasu mieszając Podawać z ryżem.

KRUCHE KOKOSANKI
Składniki
mąka, 40 dag
cukier, 15 dag
kokos, 15 dag
Jaja, 2szt
margaryna, 20 dag
proszek do pieczenia, 1 płaska łyżeczka
olejek waniliowy, 1 łyżeczka
Przygotowanie
Wszystkie suche składniki wsypujemy do miski 
i mieszamy, następnie dodajemy pokrojoną w kostkę 
margarynę, jaja i olejek. Wyrabiamy masę. Formuje-
my kulę i wkładamy do lodówki na ok 2h. Ciasto nie 
powinno się lepić, być delikatne, ciężkie. Ciasto roz-
wałkowujemy( stolnica lekko oprószona mąką i wałek 
także) na ok 3-5mm i wycinamy ciasteczka szklanką 
lub foremkami. Pieczemy w 175st ok 10-12 min dla 
ciasteczek większych i ok 8 min dla mniejszych. Po-
winny być złoto rumiane.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Chcesz wydobyć z czosnku więcej aromatu? Posiekaj go i 
rozetrzyj z solą.
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Owocowo-warzywne cudeńka zagościły 

w łęczyckim Domu Kultury podczas 
XIV Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi 

Łęczyckiej. Podniebienia tłumnie przybyłych 

gości nęciły smakołyki pełne witamin 
przygotowane przez gospodynie. 
Organizatorzy zrobili w ubiegły czwartek 

ogromną konkurencję łęczyckim cukierniom, 

prezentując potrawy barwne, zdrowe i 
podane z finezją.

tekst i fot. (rb)

Regionalny pokaz potraw 
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W ubiegłotygodniowym nume-
rze błędnie podaliśmy kwotę, jaką 
władze Ozorkowa przeznaczyły 
na oświatę. Nie jest to ponad 22 

tysiące złotych – jak napisaliśmy. 
Prawidłowa kwota to ponad 22 
mln złotych. Za pomyłkę prze-
praszamy.  

W ponad 500 sklepach Lidl na 
terenie całego kraju przeprowadzo-
ne zostały kilka dni temu protesty. 
Solidarność uważa, że zarząd sieci 
łamie prawa pracownicze i związ-
kowe. Jak komentują sprawę pra-
cownicy Lidla w Ozorkowie? Czy w 
Lidlu działają związki zawodowe?

- Nie mamy związków – słyszy-
my od pracownika układającego 
towar. - Ale nikt się nie skarży na 
warunki pracy.

Próbowaliśmy porozmawiać z 
kasjerkami. Panie były jednak bar-
dzo zapracowane. Nie miały czasu 
na rozmowę.

W oficjalnym stanowisku Lidl 

Polska można przeczytać. „Dążymy 
do tego, aby stworzyć wszystkim 
naszym pracownikom jak najlepsze 
warunki pracy, czego przejawem 
są m.in. świadczenia pozapłacowe. 
Przykładem jest pakiet socjalny, 
w ramach którego pracownikom 
firmy gwarantuje się m.in. bezpłat-
ną prywatną opiekę medyczną, a 
także możliwość dodatkowego ob-
jęcia programem opieki medycznej 
również członków rodzin. Pakiet 
ten oferowany jest wszystkim pra-
cownikom naszej firmy, niezależnie 
od stażu, jak i formy zatrudnienia. 
W pełni respektujemy przepisy 
ustawy o związkach zawodowych 
i współpracujemy z zakładową 
organizacją związkową”. 

(stop)

Pijawki znów modne. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają w miastach 
gabinety w których mieszkańcy 
leczeni są pijawkami. Gabinet 
hirudoterapii – bo tak nazywa się 
ta dziedzina medycyny niekon-
wencjonalnej – właśnie powstał w 
Ozorkowie. 

- Mam okropne rany na nogach, 
które nie chcą się goić. Postanowi-
łam przyjść do gabinetu i leczyć się 
pijawkami – mówi Stefania Miksa. 

Pomimo tego, że gabinet roz-
począł działalność na początku 
tego miesiąca, pacjentów wciąż 
przybywa.

- Przychodzą ludzie w różnym 
wieku – mówi Małgorzata Wie-
czorek, właścicielka gabinetu hi-
rudoterapii w Ozorkowie. - Pijawki 
produkują związek zwany 
hirudyna, to najlepszy 
z istniejących leków 
przeciwzakrzepo-
wych. Leczenie 
pijawkami le-
karskimi za-
leca się m.in. 
w chorobach 
serca, nadci-
śnieniu, zapa-
leniu korzon-
ków, żylakach, 
bólach stawów. 

Dowiadujemy 
się, że do gabinetu 
przychodzą również 

Na oświatę 22 027 450 zł

W Lidlu gorąco. 
Solidarność protestuje

OZORKÓW

W ozorkowskim Lidlu na pracę nie narzekają (przynajmniej 
oficjalnie)

Wysysają krew. Pierwsze takie leczenie 
w Ozorkowie 

Pijawki są z hodowli laboratoryjnej

bardzo mło-
de osoby.
-  P i j awk i 

są bardzo sku-
teczne w trądziku 

– słyszymy. - Zresztą pijawkami 
leczy się też skutecznie cellulitis 
i przeprowadza kuracje odmła-
dzające. 

tekst i fot. (stop)

Pani Stefania w gabinecie leczyła rany na nogach

Kolejny poważny remont. Młodzi za likwidacją...
Coraz częściej pojawiają się 

opinie, że tramwaj linii 46 jest 
niepotrzebny. Wciąż się psuje, 
wcale nie jest taki tani a poza tym 
na trasie wlecze się niczym żółw. 
W takich wypowiedziach brylują 
młodzi mieszkańcy. Natomiast 
starsi ozorkowianie w większości 
bronią najdłuższej w Polsce linii 
tramwajowej.

W ubiegły wtorek po raz 
kolejny w tym roku rozpo -
częły się  prace remontowe 
torowiska w Ozorkowie. Tym 
razem trzeba było nie tylko 
zespawać popękane tory, ale 
również wymienić szyny na 
odcinku kilkunastu metrów. 
Prace remontowe torowiska na 

moście na wysoko-
ści ul. Południowej 
t rwały przez cały 
tydzień. Pracowni-
cy z MPK nie tylko 
wymienili najbar-
dzie j  zn iszczone 
tory, ale również 
wzmocnili nasyp 
na któr ym znaj -
duje się torowisko.

-  Ist n ia ło n ie -
bezpieczeństwo, 
że tramwaj mógłby 
runąć z tego nasy-
pu – słyszymy od 

jednego z robotników. Można 
się spodziewać, że to nie koniec 
utrudnień. Serial związany z 
fatalnym stanem torów i samego 
taboru trwa. Młodzi mają już 
tego po dziurki w nosie.

- To jakaś masakra. Nie ro-
zumiemy dlaczego niektórzy 
mieszkańcy tak walczą o utrzy-
manie tego złomu – usłyszeli-
śmy od młodych ludzi, jadących 
z Ozorkowa do Łodzi. - Tramwa-
jem jechalibyśmy na studia pra-
wie półtorej godziny. Większość 
osób, którym zależy na czasie, 
wybiera busy. To nic, że są tro-
chę droższe od 46. Ale za to w 
Łodzi jesteśmy za pół godziny. 

Co na temat takich argumen-
tów mówią starsi ozorkowianie?

- Jestem już w takim wieku, 
że jeżdżę tramwajem za darmo. 
Mam ogromny sentyment do tej 
linii – mówi Alina Rucińska. 
- Nie chciałabym, aby linia 46 
została zlikwidowana. 

Władze miasta są także za 
ut rzyman iem lec iwej  l in i i . 
Trwają rozmowy z marszałkiem 
województwa łódzkiego w spra-
wie pozyskania pieniędzy z Unii 
na kompleksowy remont torowi-
ska i zakup nowych tramwajów. 

Niektórzy zadają sobie jed-
nak pytanie, po co to wszyst-
ko? Pieniądze, które z urzędu 
m iasta zosta ły przekaza ne 
MPK w Łodzi poszły w błoto. 
To niemałe środki, bo prawie 

900 tys. złotych przekazywane 
co roku. 

Tymczasem Zarząd Dróg i 
Transportu w Łodzi szykuje się 
do zmniejszenia częstotliwości 
kursowania tramwajów linii 46 i 
jeszcze większego ograniczenia 
prędkości. Gdyby tak się stało, 
z Ozorkowa do Łodzi jechałoby 
się tramwajem ponad 2 godziny!

tekst i fot. (stop)

We wtorek ruszył remont 
torowiska tramwajowego

Ozorkowska młodzież narzeka na ciągłe 

kłopoty z linią 46

Alina Rucińska ma duży 
sentyment do tramwaju
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW

Lokatorzy kamienicy przy ul. 
Południowej dziękują opatrzności 
za łaskawą aurę. Temperatury całe 
szczęście nie są ujemne, jednak i tak 
brak ciepłej wody jest w budynku 
bardzo uciążliwy. 

Kilka tygodni temu pisaliśmy o 
konflikcie pomiędzy mieszkańcami 
domu a dostawcą ciepła. Konflikt 
ponownie przybrał na sile i niestety 
znów kurki z ciepłą wodą zostały 
zakręcone. 

- Już prawie 2 tygodnie nie mamy 
ciepłej wody. Rachunki za elektrycz-
ne ogrzewanie mieszkań będą bar-
dzo wysokie. Oczywiście do mycia 
wodę trzeba podgrzewać. Mamy już 
tego dość – mówi jeden z lokatorów.

Sprawa trafiła do sądu. Dostaw-
ca ciepła domaga się zaległych 
pieniędzy za media. Wspólnota 
mieszkaniowa nie zgadza się z 
przedstawionymi rachunkami. 
Lokatorzy uważają, że płatności 
zostały zawyżone a poza tym nie 
były dokładnie ewidencjonowane. 

(stop)

Motocykliści, po zimowym 
zastoju, wyjechali na drogi. Cie-
płe dni to okres, kiedy w górę 
skaczą statystyki policyjne do-
tyczące wypadków z udziałem 
jednośladów. Na miejskich ulicach 
szaleją głównie młodzi ludzie na 
ścigaczach, czyli bardzo szybkich 
motocyklach osiągających setkę 
w zaledwie kilka sekund. Popi-
sują się umiejętnościami, których 
czasami brakuje. Motocykliści 
powinni pamiętać też o tym, że 
kierowcy po zimie nie są przy-
zwyczajeni do obecności motorów 
na drogach. Chcąc uniknąć nie-
bezpiecznych sytuacji na drodze 
należy przestrzegać przepisów 
ruchu drogowego w szczególno-
ści tych dotyczących ograniczeń 

prędkości. Ważne jest również 
częstsze korzystanie z lusterka 
wstecznego i lusterek bocznych, 

by móc dokładniej monitorować 
sytuację wokół samochodu. 

tekst i fot. (stop)

Niektórzy mieszkańcy mówią z 
sarkazmem, że w takim miejscu 
można co najwyżej zdobyć prawo 
jazdy prosto do nieba. Ogłoszenia i 
reklamy firm wywieszane na cmen-
tarnej tablicy wśród nekrologów 
budzą niesmak. Gdy pojechaliśmy 
na miejsce, na cmentarnym ogro-
dzeniu, oprócz szkoły nauki jazdy, 
były też ogłoszenia związane ze 
sprzedażą mieszkań i szybkimi 
kredytami. 

- Na tablicy tuż przy wejściu na 
cmentarz powinny być wyłącznie 
nekrologi a z innych informacji, 

co najwyżej mogą być ogłoszenia 
związane z działalnością firm po-
grzebowych – mówi pani Janina z 
którą rozmawialiśmy przed Starym 
Cmentarzem. - Jestem naprawdę 
zaskoczona reklamą autoszkoły, 
czy też ogłoszeniami o sprzedaży 
mieszkań. 

Zbulwersowani są przede wszyst-
kim starsi ozorkowianie. 

- Nie ma już żadnej świętości – 
słyszymy. - Kiedyś byłoby to nie do 
pomyślenia. Należy się szacunek 
zmarłym. Jeśli dalej tak będzie, to 
przy wejściu na cmentarz wywieszą 
reklamę dyskoteki.

tekst i fot. (stop) 

Wał przy zalewie miejskim jest w 
coraz gorszym stanie. W ubiegłym 
tygodniu doszło do poważnego roz-
szczelnienia. Woda z rzeki Starówka 
mogła w wielu miejscach dziura-
wego wału wpływać bezpośrednio 
do Bzury. Tym samym nie zasilała 
zalewu. Wał został już prowizo-
rycznie wzmocniony i uszczelniony. 
Wędkarze martwią się jednak niskim 
poziomem wody w zalewie. 

- Mniej wody to oczywiście bez-
pośrednie zagrożenie dla ryb. Moim 
zdaniem lustro wody powinno być co 
najmniej o 20-30 centymetrów wyższe 
– mówi Władysław Adasiak, amator 
wędkowania. 

Mariusz Tuszyński, kolejny węd-
karz z którym rozmawialiśmy, również 
jest zaniepokojony niskim stanem 
wody w zalewie. 

- To nie jest problem tylko wędkarzy, 
ale całego Ozorkowa. W sezonie letnim 
zalew pełni rolę kąpieliska. Wody jest 
coraz mniej a woda jest coraz brud-
niejsza – słyszymy od pana Mariusza. 

Jak się dowiedzieliśmy problem z 
dziurawym wałem jest co roku. Pły-
nąca obok rzeka Starówka przepływa 

przez nieszczelny wał wprost do 
Bzury. Dlatego Starówka nie wpływa 
do zbiornika retencyjnego i dalej do 
miejskiego zalewu. Przemysław 
Kozak, prezes ozorkowskiego koła 
wędkarskiego, brał udział w napra-
wie wału. 

- Przywieźliśmy ponad 20 worków 
z piaskiem. Największe dziury zostały 
w ten sposób załatane, ale to prowi-
zoryczne działania – twierdzi prezes. 
- Wał trzeba by praktycznie od nowa 

wybudować. Będę rozmawiał z bur-
mistrzem w tej sprawie. Najczarniejszy 
scenariusz przewiduje przerwanie 
wału i wylanie rzeki Starówki. Zalew 
miejski stałby się wówczas jedynie 
wielką bagnistą dziurą.

- W tym roku potrzebne są radykal-
ne działania – dodaje P. Kozak. - Mam 
nadzieję, że miasto nam pomoże, 
bo ratowanie zalewu jest w naszym 
wspólnym interesie. 

tekst i fot. (stop)

Kamienica znów bez ciepła

Na ulicach urządzają wyścigi

Na ozorkowskich ulicach jest coraz więcej motocyklistów 

Przy cmentarnej bramie 
zachęcają do zdobycia prawka

Tuż przy wejściu na cmentarz wiszą reklamy m.in. autoszkoły 

Wędkarze alarmują. 
Potrzebne są konkretne działania

Władysław Adasiak po raz pierwszy w tym roku łowił nad 
zalewem. Zwrócił uwagę na obniżone lustro wody

Mariusz Tuszyński jest 
zaniepokojony nieszczelnym 
wałem. Ryb może być mniej – 
mówi wędkarz

Dziury w wale zostały zatkane workami z piaskiem. Nie 
wiadomo na jak długo wystarczy taka prowizorka
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Radni przyjęli uchwałę o przy-
stąpieniu Ozorkowa do stowa-
rzyszenia Łódzki Obszar Metro-
politalny.

Stowarzyszenie zostało utwo-
rzone z inicjatywy m.in. bur-
mistrza Jacka Sochy wspólnie z 
innymi, ponad 20. samorządami 
województwa łódzkiego. Stowa-
rzyszenie będzie jedną z instytucji 
uczestniczących we wdrażaniu 
funduszy Unii Europejskiej w 
latach 2014-2020. W okresie tym 
największe szanse na pozyskanie 
funduszy unijnych mają projekty 
ponadlokalne, których realizacja 
wpłynie na rozwój kilku czy nawet 
kilkunastu samorządów. 

- Dzięki naszemu udziałowi w 
stowarzyszeniu będziemy czyn-
nie współdziałać przy tworzeniu 
strategii województwa, a co za tym 

idzie w ustalaniu priorytetowych 
inwestycji, które będą dofinanso-
wane w nowym okresie progra-
mowania – mówi burmistrz Jacek 
Socha. - Z punktu widzenia inte-
resów naszego miasta istotne jest, 
aby znalazły się tam dwa zadania: 
rewitalizacja zabytkowych obiek-
tów w centrum Ozorkowa oraz 
modernizacja linii tramwajowej 
46, której koszty wynoszą ok. 200 
mln zł. Mamy olbrzymią szansę, 
żeby pozyskać środki finansowe 
na odnowienie klasycystycznych 
kamienic oraz Pałacu Schlössera 
wraz z parkiem. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z faktu, że bez dofi-
nansowania z Unii Europejskiej 
żadna z gmin nie ma szans na 
pokrycie kosztów modernizacji 
linii tramwajowej 46.

(stop)

Drogowcy rozpoczęli prace związane 
z uzupełnianiem ubytków w jezdniach. 
W pierwszej kolejności dziury zostały 
załatane na ul. Średniej, Maszkowskiej 
i Partyzantów, następnie na rondzie 
Pułaskiego, Tkackiej, Konstytucji 3-go 
Maja. Do końca tego tygodnia ubytki 
zostaną uzupełnione na ul. Południo-
wej, Sikorskiego i Staszica.

- Firma, która wygrała przetarg 
ogłoszony przez miasto na to zadanie, 
główne prace na większości ozorkow-

skich ulic prowadzić będzie wiosną, 
wykorzystując przy łataniu dziur w 
jezdniach metodę „na gorąco”. Ponie-
waż jednak pogoda na to pozwala, już w 
tym tygodniu rozpoczęto uzupełnianie 
ubytków w jezdniach – informuje Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza.

Rozpoczęto też równanie nieutwardzo-
nych dróg gruntowych. Równiarka i walec 
w pierwszej kolejności wyjechały na ulice 
na Zatorzu - Konopnicką, Przejazd, Solecką, 
Suchą, następnie na ulice w południowej 
części miasta m.in. na Graniczną, Kowale-
wicką, Grzybową i Sosnową.

(stop)

Wysokie odznaczenia państwowe 
wręczył uhonorowanym tymi wy-
różnieniami ozorkowianom wicewo-
jewoda łódzki Paweł Bejda podczas 
sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie.

Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta 
RP za zasługi na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce otrzymał 
Henryk Formicki, działacz NSZZ 
„Solidarność”, współzałożyciel gru-

py „Solidarność Podziemna” w 
Ozorkowie, obecnie przewodniczący 
Rady Podregionu Ozorków NSZZ 
„Solidarność”.

Złotymi Medalami za Długoletnią 
Służbę za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków 
zawodowych uhonorowane zostały: 
Danuta Trzcińska - dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Małgorzata 

Dośpiał – dyrektor Przedszkola Miej-
skiego nr 5, Jolanta Mucha – dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 1, Renata 
Stanałowska – dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 2 oraz Zenona Dolew-
ka – naczelnik Wydziału Admini-
stracyjno-Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie. Srebrny 
Medal za Długoletnią Służbę otrzy-
mała Beata Dobrzyńska – dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 4.

Każda z uhonorowanych osób 
otrzymała także list gratulacyjny i 
kwiaty z rąk burmistrza Jacka Sochy 
i przewodniczącego rady miejskiej 
Romana Kłopockiego.

- Serdecznie gratuluję wszystkim 
odznaczonym, których działalność 
zasługuje na najwyższe uznanie – 
mówił burmistrz Jacek Socha. – Pań-
stwa sumienność i zaangażowanie 
jest przykładem dla wszystkich, 
którzy godnie i odpowiedzialnie chcą 
wypełniać swoje obowiązki. 

(stop)

Ozorków przystąpił do ŁOM

Łatanie dziur i równanie 
gruntówek

OZORKÓW

Odznaczenia państwowe dla ozorkowian

Zrezygnowałem, bo miałem dość...
OZORKÓW

Krzysztof Kozłowski, dyrektor 
miejskiego basenu „Wodnik”, 
mówi o swojej decyzji związanej 
z rezygnacją ze stanowiska. 

- Sytuacja w „Wodniku” najo-
gólniej mówiąc jest mało komfor-
towa. Zaczęło się od protestów 
pracowników i nieuzasadnionej, 
moim zdaniem, krytyki mojej 
osoby. Jestem tylko człowiekiem i 
najzwyczajniej w świecie mam już 
dość – usłyszeliśmy.

Atmosfera w „Wodniku” gęstniała 
już od dawna. W ubiegłym roku 
pracownicy przesłali do magistratu 
petycję z żądaniem podwyżek płac. 

Przysłowiowa czara goryczy została 
przelana skargą Joanny Mariankow-
skiej, menadżer w „Wodniku”, która 
podczas jednaj z sesji poskarżyła się 
na rzekomy mobbing stosowany 
przez dyrektora.

Jakie będą dalsze losy Krzysztofa 
Kozłowskiego?

- W dalszym ciągu będę działał 
w samorządzie. Jestem radnym 
powiatowym. Jednocześnie chciał-
bym zdementować informację, że 
podobno jestem skonfliktowany z 
burmistrzem – słyszymy.

Dyrektor będzie pełnił swoje 
obowiązki do końca tego miesiąca. 
Plany są takie, aby z połączenia 
miejskiej pływalni i MOSiR po-
wstało Ozorkowskie Centrum 

Sportu. Władze miasta zapewniają, 
że takie połączenie obiektów wy-
generuje spore oszczędności. Czy 
rzeczywiście?

- Jestem innego zdania – mówi 
Joanna Mariankowska. - Ma być 
jeden dyrektor i jedna księgowość. 

Ale przecież zarówno w Wod-
niku jak i MOSiR muszą zostać 
zatrudnieni kierownicy, aby na 
miejscu nadzorowali pracę. Zresztą 
burmistrz nie przedstawił radnym 
na sesji żadnych profesjonalnych 
wyliczeń związanych z ewentual-

nymi oszczędnościami. Zostaliśmy 
postawieni pod ścianą. Głosowanie 
w sprawie utworzenia Ozorkowskie-
go Centrum Sportu wcale nie było 
jednomyślne. Czas pokaże, czy była 
to dobra decyzja burmistrza...

tekst i fot. (stop)

Krzysztof Kozłowski nie krył swojego oburzenia na jednej z sesji, gdy został oskarżony o mobbing
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Pol ic janci  z łęczyckie j  ko -
mendy odzyskali maszyny bu-
dowlane oraz inne przedmioty 
pochodzące z przestępstwa, 
których wartość szacowana jest 
na co najmniej milion złotych.

Policjanci wydziału kryminal-
nego bazując na własnym rozpo-
znaniu środowiska przestępcze-
go, w dziupli na terenie gminy 
Łęczyca, ujawnili pochodzące z 
przestępstwa maszyny. Zabez-
pieczono dwie koparki wartości 
około pół miliona złotych, w 
których ujawniono ingerencję 
w oznaczenia identyfikacyjne 
oraz kilkaset sztuk tarcz ha-
mulcowych renomowanej marki 
oraz kilkanaście palet wyrobów 
czekoladowych wartości około 

W budynku zgierskiej jednos-
tki policji miała miejsce wyjąt-
kowa uroczystość, podczas której 
Komendant Wojewódzki Policji w 
Łodzi insp. Dariusz Banachowicz 
podziękował za wieloletnią służbę 
odchodzącemu z dniem 25 lutego 
na emeryturę Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Zgierzu 
insp. Piotrowi Nejmanowi. Jed-
nocześnie w obecności wszystkich 
zaproszonych gości Komendant 
Wojewódzki wprowadził na sta-
nowisko Komendanta Powiato-
wego Policji w Zgierzu mł. insp. 
Iwonę Lewandowską – doty-
chczasowego I Zastępcę Komen-
danta Powiatowego. Odchodzący 
na emeryturę insp. Piotr Nejman 
przyjął wiele życzliwych i ciepłych 
słów odwołujących do 10-let-
niej bardzo dobrze układającej 
się współpracy z samorządem 
lokalnym, prokuraturą, sądem, 

strażą miejską i innymi instytuc-
jami powiatu zgierskiego. Pani 
Komendant Iwona Lewandowska 
odebrała gratulacje i życzenia z 
tytułu objęcia nowego stanow-

iska oraz zapewnienia ze strony 
samorządowców o wsparciu w 
realizacji nowych zadań jakie 
przed nią staną.

KPP Zgierz 

Policjanci z łęczyckiej komendy 
ustalili i zatrzymali 27-letniego 
złodzieja samochodu. Przestęp-
stwo jest zagrożone karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

16 lutego stróże prawa przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży samo-
chodu osobowego marki renault. 
Auto skradziono z prywatnej 
posesji na terenie gminy Łęczyca, 
a właściciel jego wartość wycenił 
na 2000 złotych. Działania pod-
jęte niezwłocznie po zgłoszeniu 
spowodowały, że w ciągu godziny 
policjanci odnaleźli i zabezpieczyli 
poszukiwany pojazd przy ulicy 
Poznańskiej. Auto było otwarte, 
z kluczykami w stacyjce. Analiza 
zgromadzonego materiału do-
wodowego pozwoliła śledczym 
wytypować złodzieja. 21 lutego 

27-letni mężczyzna został prze-
słuchany. Okazało się, że w nocy 
z 15 na 16 lutego 27-latek wracając 
od znajomego zauważył otwartą 
bramę posesji i zaparkowany tam 
samochód z kluczykami w stacyjce. 
Nie zastanawiając się nad konse-
kwencjami, wsiadł w auto i odjechał. 
Planował sprzedać lub rozebrać na 
części skradziony pojazd. Kiedy 
dojeżdżał do Łęczycy zauważył 
radiowóz policyjny. Wystraszył się, 
że może zostać złapany na gorącym 
uczynku i porzucił auto. 27-latek 
jest znany miejscowej policji ze 
swoich wcześniejszych konfliktów 
z prawem. 21 lutego usłyszał zarzut 
kradzieży samochodu oraz zarzut 
ponownego złamania sądowego 
zakazu kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

Kierowca opla nie zachował 
bezpiecznej odległości i uderzył w 
fiata cinquecento a ten z kolei ude-
rzył w zaparkowanego fiata punto. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Poszkodowana została 50-letnia 

kierująca cinquecento, która została 
przewieziona do szpitala. Wszystkie 
okoliczności zdarzenia wyjaśni 
postępowanie prowadzone pod 
nadzorem miejscowej prokuratury.  

tekst i fot. (rb)

Do 5 lat pozbawienia wolności 
grozi 36 – latkowi z Łęczycy, który 
ukradł części samochodowe warte 
ponad 4 000 złotych.

Pod koniec stycznia bieżącego 
roku śledczy przyjęli zawiado-
mienie o kradzieży z prywatnej 
posesji na terenie Łęczycy. Łupem 
złodzieja padły części samocho-
dowe takie jak głowice samo-
chodowe, skrzynie biegów, felgi 
aluminiowe oraz kosa spalinowa. 
Pokrzywdzony wartość utraco-

nego mienia wycenił na kwotę 
ponad 4 000 złotych. Pracując nad 
zgromadzonym materiałem dowo-
dowym kryminalni wytypowali 
złodzieja, 36 – latka z Łęczycy, któ-
ry miał już w przeszłości konflikt 
z prawem. 27 lutego mężczyzna 
został przesłuchany w miejscowej 
komendzie. Przyznał się do przed-
stawionego mu zarzutu kradzieży, 
który jest zagrożony karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy 

Wypadek na Belwederskiej

Okazja czyni złodzieja

Złodziej części samochodowych

Nowy komendant policji

Zabezpieczyli skradzione mienie 
wartości miliona złotych!

pół miliona złotych. Łącznie 
w trakcie działań prowadzo-
nych na terenie posesji śledczy 
zabezpieczyli towar wartości 
blisko miliona złotych. Funkcjo-
nariusze ustalają pokrzywdzo-
nych oraz sprawców mających 
związek z przestępczym pro-
cederem. Wszystkie osoby, 
które utraciły wymienione 
przedmioty proszone są o 
kontakt z łęczycką komendą 
pod numerem telefonu (024) 
721 11 44.

info: policja 
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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 

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie średnie, kierunek 

techniczne; mile widziane 
doświadczenie na podobnym 

stanowisku
Schroner Polska Sp. z o.o.

Ul. Lotnicze 21G
99-100 Łęczyca 

Tel. (24) 721-02-27
Strona internetowa: www.schroner.pl

Dziurkarka/guzikarka
Wykształcenie zawodowe

PPHU „Elizabeth” Export – Import
Ul Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 509-426-837

Miejsce wykonywania pracy Łęczyca 
ul. Górnicza3

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe; 

doświadczenie 
w zawodzie

Textil Trade Jacek Szramke 
Ul. Chełmińskiego 8

83-110 Tczew
tel. (58) 588-06-74

e-mail: info@textiltrade.eu 
Miejsce wykonywania pracy Łęczyca

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne rolnicze lub pokrewne; 
prawo jazdy kat. B; doświadczenia na 

podobnym stanowisku
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE 
„EKOFLORA” SIEWIELEC TADEUSZ

Ul. Kolejowa 14
23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-20-25
e-mail: ekoflora@pro.onet.pl

Miejsce wykonywania pracy na 
terenie powiatu łęczyckiego 

Diagnosta OSKP
Wykształcenie średnie; specjalność 
mechanika; naprawy mechaniczne 

pojazdów, obsługa komputera; 
diagnosta OSKP z pełnymi 

uprawnieniami
Autoryzowany Salon i Serwis SKODA 

Auto nr 119
A. Machudera Sp. z o.o. 

Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721-50-88
Miejsce wykonywania pracy: siedziba 

firmy

Mechanik – lakiernik – kierowca
Wykształcenie zawodowe; specjalność 

– lakiernik; prawo jazdy kat. A, B; 
wymagane doświadczenie zawodowe

PPHU Waldemar Jóźwiak 
Ul. M. Konopnickiej 11/53

99-100 Łęczyca 
tel. 693-610-823

Pomocnik lakiernika
Prawo jazdy kat. B; mile widziane 

roczne doświadczenie
Blacharstwo lakiernictwo 

Brzozowski Mariusz 
Daszyna 8 

99-107 Daszyna 
tel. 607-334-931

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe
PHUP „AUTOS SILNIKI” 

Ul. Św. Franciszka 
93-479 Łódź

tel. 601-287-327

Konsultant telefoniczny
Wykształcenie średnie; 

podstawowa obsługa komputera, 
komunikatywność, pracowitość
ADSPECTUS KAROL SZWAŁEK

Ul. Długa 45D/6
84-240 Reda

e-mail: rekrutacja@adspectus.pl
Praca we własnym domu

Mechanik – elektryk
Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia: eksploatacja 
maszyn i urządzeń pod 

napięciem, obsługa urządzeń 
transportu bliskiego

Minimum 3 lata doświadczenia
HTL – STREFA S.A 

Adamówek 7 
95-035 Ozorków 
(24) 721-92-02

Technolog wtrysku
Wykształcenie średnie techniczne, 

znajomość konstrukcji 
mechanicznych oraz rysunku 

technicznego, znajomość konstrukcji 
i budowy form wtryskowych 

oraz procesu wtrysku tworzyw 
sztucznych, znajomość programu 
Pro Engineer, Auto Cad, znajomość 

języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym, 3 lata 

doświadczenia zawodowego
HTL-Strefa S. A.
Adamówek 7

95-035 Ozorków
tel.: (24) 721 92 91

e-mail: agata.paczos@htl-strefa.pl 
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca/

Ozorków

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania odzieży

„Elizabeth”
ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 507 085 169

Oferty pracy-zamknięte:
Pomocnik montażu rurociągu 

nawadniającego
Wykształcenie zawodowe/średnie; 

specjalność ogólna/ techniczne; 
umiejętności manualne; prawo jazdy 

kat. B
Informacje pokój 1lub 2

Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; 
systematyczność; dokładność; język 

niemiecki – komunikatywny
Informacje pokój 1lub 2

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; prawo 

jazdy C+E + HDS.
Informacje pokój 1lub 2

Pielęgniarka
Uprawnienia do wykonywania 

zawodu pielęgniarki
Informacje pokój 1lub 2

Oferty staży
Sprzedawca

Umiejętności prawidłowego liczenia
Informacje pokój 1lub 2

Pomoc nauczyciela
Wykształcenie wyższe, 

specjalność pedagogika wieku 
dziecięcego specjalna lub 

oligofrenopedagogika 
Informacje pokój 1lub 2

Pracownik produkcji
Informacje pokój 1lub 2

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 

komunikatywność; prawo jazdy kat. B
Informacje pokój 1lub 2

Pracownik fizyczny
Informacje pokój 1lub 2

Referent
Wykształcenie średni; obsługa 

urządzeń biurowych
Informacje pokój 1lub 2

Magazynier
Informacje pokój 1lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe; obsługa 

kasy fiskalnej
Informacje pokój 1lub 2

Pomocnik trakowego
Wykształcenie średnie lub zawodowe

Informacje pokój 1lub 2

Pomocniczy robotnik przy 
uprawie roślin i hodowli zwierząt

Chęć Pracy w gospodarstwie 
rolnym

Informacje pokój 1lub 2

Mechanik samochodowy
Wykształcenie średnie – 
mechanik samochodowy, 

elektryk; tankowanie LPG; 
wskazane doświadczenie 

zawodowe
Informacje pokój 1lub 2

Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie średnie handlowe; 

doświadczenie zawodowe – praktyki 
w sklepie

Informacje pokój 1lub 2

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętność pracy w zespole
Informacje pokój 1lub 2

Fryzjer
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 

w zawodzie fryzjera
Informacje pokój 1lub 2

Ślusarz/tokarz/Wytaczarz
Wykształcenie zasadnicze; 

umiejętność czytania rysunku 
technicznego

Informacje pokój 1lub 2

Sprzedam dom w Grabowie 
tel. 608-239-843

Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe M-4 w Ozorkowie 
tel. 696-788-228

Wynajmę teren pod garaż 
przy Rondzie Solidarności 
w Ozorkowie ul. Lipowa tel. 
603-055-016

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

Spr zed am Skuter  Su zu ki 
Burgman 250cm,2001r.24 
tys. km tel. 692-130-777

Sprzedam działkę budowlaną 
2500m2, możliwość podzia-
łu, położona w miejscowości 
Wilczkowice-  4 km od Łęczy-
cy tel. 695-929-102

Sprzedam ubranka dziewczę-
ce rozm. 80-98 po 2 zł tel. 
669-282-594

Sprzedam ubrania damskie 
Roz . 38,40,42 po 10zł tel . 
669-282-594

Sprzedam zbroje buzer na 
quad ,c ross ,motocyk l . stan 
bardzo dobry raz uzywana.
rozmiar XL tel. 695 565 204

Sprzedam łóżeczko tur y-
styczne nowe, cena 120zł tel. 
669-282-594

Sprzedam felgi stalowe 15”- 
5x112 – ET45 VW Passat , 
Audi A4, A6 tel. 600-738-224

Sprzedam nowe lampy przed-
nie do Audi 80 B3, tel. 668-
978-132

Odstąpię udziały  w TBS tel. 
506-171-800

Sprzedam kino domowe Sam-
sung 5 do 1 cena 250zł tel. 
695-773-959

Sprzedam Peugeot Expor t 
max HDI 2.0 115 km dostaw-
czy blaszak rok prod. 2004, 
bezwypadkowy, klima, tem-
pomat tel. 607-217-515

Sprzedam łóżko piętrowe z 
pojemnikiem na pościel + 
materace, kolor sosna wym. 
188x80, mało używana tylko 
dolna część tel. 512-222-348

Sprzedam ciągnik URSUS 
C330 tel. 509 581 159

Sprzedam nową bramę z furt-
ką tel. 882 101 636

Sprzedam łóżeczko bardzo mało 
używane przez jedno dziecko. 
stan dobry+. do tego materac 
gryka kokos również w b.dobrym 
stanie. gratis kołderka. Sprzedam 
tanio tel. 721 598 856

Sprzedam beczkę ocynkowa-
na mało używaną 400 litrów 
, szczelna 100% sprawna tel. 
24 721-86-31

Do sprzedania faks Panasonic, 
Stan bdb. wszystko działa jak 
należy, (w środku rolka papieru 
termicznego). Opis skrócony 
faksu Panasonic KX-FT936, 
Prędkość transmisji: ok. 12 
sekund/stronę*, pamięć na 28 
stron tekstu, przycisk nawiga-
cyjny, funkcja kopiowania, se-
kwencyjne rozsyłanie, książka 
telefoniczna na 100 wpisów, 
transmisja opóźniona, szybkie 
wybieranie: 9 numerów, system 
głośnomówiący, identyfikacji 
numeru przychodzącego, au-
tomatyczna sekretarka na 18 
minut nagrań, opisy, komunika-
ty i wydruki w języku polskim, 
Wymiary (szer. x głębokość x 
wys.): 352 x 224 x 121 mm, 
Waga: 2.7 kg tel. 512 790 435

Mam do sprzedania lampę 
sufitową do pokoju dziecię-
cego w bardzo dobrym stanie; 
z bajki FLINSTONOWIE tel. 
793 055 415
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W Łodzi i województwie odby-
ło się już bardzo dużo turniejów 
karate tradycyjnego łącznie z mi-
strzostwami świata, ale imprezy o 
nazwie mistrzostwa Łodzi jeszcze 
nie było.

Pierwsze takie zawody odbyły 
się w hali sportowej przy SP 44. 
Turniej rozgrywany był tylko w 
konkurencji kumite (walka). Wy-
startowali zawodnicy z 10 klubów 
województwa łódzkiego. W tym 
co by nie patrzeć historycznym 
turnieju nie zabrakło karateków z 
Ozorkowskiego Klubu Karate a ich 
występ był bardzo udany.

W punktacji generalnej OKK 
uplasował się na drugim miejscu 
zaraz po Klubie Karate „44” z Łodzi.

Grupy startowe  podzielone były 

na kategorie wiekowe i zaawanso-
wania.

Wśród zawodników OKK mi-
strzami Łodzi zostali:

Dominik Kotliński, Jakub Marci-
niak, Adam Witczak.

Medale srebrne przypadły:
Jakubowi Zielińskiemu, Karolinie 

Wojtczak, Magdalenie Matuszkie-
wicz.

Brąz wywalczyli:
Robert Cytrowski, Maciej Ste-

fański, Tomasz Sienny, Krzysztof 
Kominiak, Jan Bączak, Emil Sarba, 
Wiktor Jęczkowski, Marcel Różalski.

Był to pierwszy w tym sezonie 
start w zawodach i od razu świetny 
początek. Następny sprawdzian od-
będzie się w Zgierzu w czasie Okrę-
gowej Ligii Karate Tradycyjnego.

Odbyła się ostatnia kolejka ligi 
HAL KOP sezonu 2013/2014. W 
rozgrywkach wystartowało 14 
zespołów. Nowością tego sezonu, 
była gra na mniejsze bramki (3x2). 
Poziom rozgrywek I ligowych 
był bardzo wysoki i wyrównany. 
Ostatnie dwa spotkania bezpo-
średnio decydowały o tytułach mi-
strzowskich I i II ligi. Bezpośrednio 
po zakończeniu ostatniej kolejki 
nastąpiło uroczyste podsumowa-
nie rozgrywek. Puchary, medale i 
dyplomy wręczał Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka i Rekreacji w Zgie-
rzu Witold Królewiak. Mistrzem I 
ligi HAL KOP sezonu 2013/2014 

została drużyna Dzbany Łódź. 
Wicemistrzostwo zdobyli, po-
przedni triumfatorzy rozgrywek 
drużyna No Name. Królem strzel-
ców I ligi HAL KOP, zdobywając 
14 bramek został Dawid Sara-
fiński z zespołu Dzbany Łódź. 
Najlepszym bramkarzem uznano 
Mateusza Komorowskiego z 
zespołu Słowiki. Mistrzem II 
ligi została drużyna Dąbrówki. 
Wicemistrzostwo zdobyła druży-
na Zamku Skotniki. Najlepszym 
strzelcem II ligi został zawodnik 
drużyny Dąbrówki – Rafał Paw-
lak, zdobywając 13 bramek. 

info: MOSiR Zgierz

Do udanych może zaliczyć se-
zon halowy Marek Szymański któ-
ry w tym roku przedłużył dystans 
z 400 na 800 m.W swoim debiucie 
na tym dystansie uzyskał dobry 
czas [1.53.78min]. Aż trzykrotnie 
poprawiał rekord Łęczycy dopro-
wadzając go do do poziomu czo-
łowych osiągnięć biegaczy na tym 
dystansie w 2014r. Rekord życiowy 
wyrównał w skoku wzwyż Maciej 
Kiendzierski [216cm]. To dobry ak-
cent Maćka na zakończenie sezonu 
halowego, który w tym roku miał 
poważne problemy z techniką. W 

ubiegłym roku zawodnik MKLA 
z tym samym wynikiem zdobył 
srebrny medal. Nie powiódł się 
start ubiegłorocznemu Mistrzowi 
Polski w biegu na 400 m Grzego-
rzowi Sobińskiemu, który został 
zdyskwalifikowany za przekro-
czenie toru.

- Mimo pechowego startu Grze-
gorza zawody uważam za średnio 
udane. Zawodnicy udowodnili że 
należą do czołówki polskich lekko-
atletów i będą się liczyć w sezonie 
letnim – mówi Mirosław Andry-
siak, trener MKLA.

Dwa ósme miejsca to dorobek 
MKLA Łęczyca na Halowych 

Mistrzostwach Polski.

HAL KOP - Zakończenie sezonu

I Mistrzostwa Łodzi w Karate 
Tradycyjnym „Kumite”

WILSON  KIDS  CUP  ŁĘCZYCA  OPEN  2014 - EDYCJA  V

CYKL  HALOWY + MASTERS
PATRONAT  KRÓLEWSKIEGO  MIASTA  ŁĘCZYCA

MMKT - Łęczyca - Miejski Mło-
dzieżowy Klub Tenisowy - Łęczyca 
powstał w 2004r. Obecny rok 2014 
będzie więc dla nas czasem szczegól-
nym, Jubileuszem X – lecia powstania 
i istnienia naszego Klubu.

Chcemy, aby te najbliższe 12 mie-
sięcy dla Tenisa i wszystkich pasjona-
tów białego sportu w Łęczycy, a także 
odwiedzających nasze Miasto licz-
nych tenisowych Gości z całej Polski 
były szczególne. By na długo zostały 
w pamięci oraz spowodowały, że z 
przyjemnością będziecie wracali do 
gościnnej, Królewskiej Łęczycy przy 
okazji organizacji kolejnych imprez 
dla dzieci i młodzieży. Dlatego już w 
lutym rozpoczynamy od mocnego 
uderzenia. Nasz słynny Wilson Kids 
Cup Łęczyca Open rozpoczyna już 
V rok działalności. W chwili obecnej 
jest to najdłużej organizowany cykl 
turniejów TENIS 10 w Polsce. Przez 
te minione 4 lata odbyło się ponad 
40 imprez, zarówno w hali jak i na 
kortach otwartych. Przewinęło się 
przez nie setki młodych adeptów 
tenisa. Wielu dzisiaj gra już w wyż-
szych kategoriach, ale często turnieje 
w Łęczycy były dla nich jednymi z 
pierwszych w ich  tenisowym życiu. 

Dlatego w tym szczególnym roku 
dla MMKT - Łęczyca, chcemy wpro-
wadzić pewne zmiany, aby jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić rywalizację w 
każdej kategorii wiekowej: 6 – 10 lat, 
jakie są rozgrywane w Programie 
TENIS 10 Polskiego Związku Teni-
sowego oraz Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w Warszawie. 

Wilson Kids Cup Łęczyca Open 

UCZESTNICY ORAZ WYNIKI TURNIEJU:
POZIOM NIEBIESKI 6 lat

L.P. NAZWISKO, IMIĘ  MIEJSCOWOŚĆ
1.  LISIECKI MIKOŁAJ WARSZAWA
2 WRÓBLEWSKA MICHALINA MMKT – ŁĘCZYCA
3 MIŚKIEWICZ OLIWIER MMKT - ŁĘCZYCA
4 JASIŃSKA NADIA MMKT - ŁĘCZYCA
        

POZIOM CZERWONY 8 lat
1 HAPKE ALAN GŁOGÓW
2 NADAJEWSKA MARTA PIOTRKÓW TRYB.
3 RDZANY MACIEK ŁÓDŹ
4 JANISZEWSKI JAKUB ŁÓDŹ
5 KACZOROWSKI JAN ŁÓDŹ
6 KRYNICKA JULIA  ŁÓDŹ
7 PODLASZEWSKI TYMON ŁÓDŹ
8 OLCZYK OLIWER  ŁÓDŹ
9 KOCIŃSKI JAKUB BEŁCHATÓW
10 SKOCZYLAS TYMOTEUSZ  PIOTRKÓW TRYB.
11  JODANIEWSKA MAJA  MMKT - ŁĘCZYCA
12  PRACZKOWSKA ALICJA  MMKT - ŁĘCZYCA
13 KACZMAREK KACPER MMKT - ŁĘCZYCA

POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat chłopcy
1 MARAŃDA SEBASTIAN PABIANICE
2 KAPŁON JAN ŁÓDŹ
3 RENKIEL MIŁOSZ PIOTRKÓW TRYB.
4 MISZTAL MIKOŁAJ ŁÓDŹ

staje się cyklem halowym 3 turniejów: 
luty - kwiecień, zakończonym turnie-
jem MASTERS  dla 8 najlepszych 
dzieci w każdej kategorii wiekowej, 
które zgromadzą największą liczbę 
punktów w 3 wcześniejszych impre-
zach. Dla wszystkich uczestników 3 
turniejów przewidujemy kolorowe 
dyplomy, trofea i medale oraz drob-
ne upominki. A dla uczestników i 
zwycięzców MASTERS wspaniałe 
nagrody od Wilson Polska. Szcze-
gółowe informacje w komunikatach 
turniejowych na stronach www: tenis 
10,  wzt.lodz oraz mmkt.leczyca.info.
pl. A więc dzieciaki - bierzcie rakiety 
w dłonie … zapraszamy do Grodu 
Diabła Boruty, tenisowa Łęczyca czeka 
na Was, do zobaczenia.

22 lutego odbył się pierwszy z tur-
niejów. Jesteśmy mile zbudowani dużą 
frekwencją, poziomem rywalizacji oraz 
wspaniałą atmosferą zawodów, a także 
walecznością sportową tych młodych te-
nisistów. Cieszymy się po raz kolejny, że 
Wilson Kids Cup i Tenisowa Łęczyca 
to marki znane i cenione same w sobie i 
warto być ich uczestnikiem. Dziękujemy 
tym samym Rodzicom i Opiekunom z 
różnych stron Polski za trud i poświęce-
nie, że znajdując czas i środki  odwiedzili 
ze swymi pociechami naszą Królewską 
Łęczycę aby….zagrać w tenisa. Do zoba-
czenia za miesiąc na kolejnym Wilson 
Kids Cup Łęczyca Open.

Ze sportowym pozdrowieniem
Grzegorz Jasiński
MMKT - Łęczyca

5 PIOTROWSKI JAN PABIANICE
6 PODLASZEWSKIMARCEL  ŁÓDŹ
7 MAJEWSKI OSKAR WARSZAWA
8 MARCJANKA FILIP ŁÓDŹ
9 HAPKE ALAN GŁOGÓW

POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat dziewczynki
1 NADAJEWSKA MARTA PIOTRKÓW TRYB.
2 BĄK ANTONINA WARSZAWA
3 MURAWSKA AGNIESZKA  ŁÓDŹ
4 MAKARO NATASZA ŁÓDŹ
5 MŁODZIŃSKA NINA ŁÓDŹ
6 WACH LENA ŁÓDŹ
7 WÓJCIK AMELIA MMKT - ŁĘCZYCA

POZIOM ZIELONY 10 lat 
1 LISIECKI FILIP WARSZAWA
2 MAJCHRZAK ADAM PIOTRKÓW TRYB.
3 REGUCKI FABIAN WARSZAWA
3 MURAWSKI RAFAŁ ŁÓDŹ
5 STUDZIŃSKA AMELIA ŁÓDŹ
5 LAMBERT MATEUSZ ŁÓDŹ
7 RENKIEL MIŁOSZ PIOTRKÓW TRYB.
7 KOŁODZIEJCZYK KAMIL ŁÓDŹ
9 KRASNODĘBSKI BARTOSZ ŁÓDŹ
9 KOWALEWSKI KUBA  MMKT - ŁĘCZYCA
11 LEKLER TEA  ŁÓDŹ
11 JASZCZAK JULIA  MMKT - ŁĘCZYCA
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Tytuł najstarszego mężczyzny na świecie należy 
od niedawna do pana imieniem Arturo Licata. 111-letni 
Arturo urodził się 2 maja 1902, czyli w roku, gdy królem 
Anglii był Edward VII, następca Victorii, prezydentem 
Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, a wybuchu 
I wojny światowej nikt nawet nie podejrzewał. Arturo jest 
ojcem siedmiorga dzieci, dziadkiem ośmiorga wnuków 
i pradziadkiem czterech prawnuków. Jego żona, pani 
Rosa zmarła w 1980 w wieku 78 lat. Obecnie nastarczy 
mężczyzna świata mieszka w domu opieki w Ennie na 
Sycylii. Co ciekawe, Arturo Licata jest jednym z zaledwie 
trzech mężczyzn na świecie, którzy mają ponad 111 lat. 
Dla porównania, kobiet w tym samym wieku jest aż 65.

Stany Zjednoczone wypuściły na rynek najszybszy sa-
mochód na świecie. Hennessey Venom GT ustanowił 
niedawno nowy rekord prędkości – 435,31 km/h. Za 
kierownicą zasiadł Brian Smith, a poprawność pomiaru 
potwierdził system Racelogic Vbox. Hennessey Venom 
GT, który napędzany jest 7,0-litrowym, turbodoładowa-
nym silnikiem o układzie V8, generującym 1261 KM i 1564 
Nm momentu obrotowego, posiada już jeden rekord 
Guinessa. Kategoria, w której nie ma sobie równych to 
najkrótszy czas rozpędzenia się do 300 km/h. Wynik 
ważącego 1244 kg samochodu to 13,63 sek. 

Kieleckie studio specjalizujące się w nauce tańca na 
rurze przyłączyło się do próby ustanowienia międzyna-
rodowego rekordu Guinnessa. Zadanie pięciu dziewcząt, 
które zdeklarowały się wziąć udział w wydarzeniu, pole-
gało na wykonaniu synchronicznego układu, dokładnie 
do tej samej muzyki i o tej samej godzinie, jak reszta tan-
cerek rozsianych po całym świecie. Impreza rozpoczęła się 
o 11 w studiu Sunset Girl Pole Dance należącym do Mag-
daleny Swadźby. Muzycznym motywem przewodnim był 
utwór „LoveStoned” Justina Timberlake’a. 6-minutowy 
pokaz obserwowali niezależni świadkowie pozostający 
we współpracy z federacją pole dance w Londynie.

Arturo liczy sobie 
111 wiosen 

Najszybszy 
samochód świata

Polski akcent 
w tańcu na rurze

Zielono mi...Miejsce dla pracoholika

Trzeba być elastycznym

Dziwny ten policyjny pies

Mrówka - siłaczka

Oryginalny monitoring


