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Robert Janusz Zarządzanie Nieruchomościami 

CENTRUM
91-445 Łódź, ul. Łagiewnicka 12 

tel. 42 658 00 53
kom. 606 722 123 • kom. 606 722 569

www.zncentrum-lodz.pl   biuro@zncentrum-lodz.pl

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, 
Prywatnych, Współwłasnych w pełnym zakresie obsługi: 

eksploatacyjnej, księgowej, technicznej i prawnej.

Naszym celem jest zrównoważenie potrzeb nieruchomości 
związanych z jej stanem technicznym,  

z oczekiwaniami i celami jakie chcą osiągnąć właściciele. 
Zapraszamy do współpracy.

Nepotyzm 
w przedszkolu

Wstrząsające! Pies był przywiązany 
do drzewa przez 2 miesiące
więcej na str. 3

Fuksem opiekuje się pani Beata z Łęczycy

Bułka 
szpinakowa 

hitem 
z Ozorkowa 

Został skatowany i wywieziony 
do lasu pod Grabowem
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Choć niektóre szkoły starały 
się pracować jak w każdy 
inny normalny dzień, to 21 
marca miejski park i osie-
dlowe skwerki zapełniły 
się uczniami, którzy z 
okazji pierwszego dnia 
wiosny zrobili sobie 
przerwę w nauce.

- W naszej szkole 
samorząd uczniowski 
wyszedł z inicjatywą, 
aby w pierwszy dzień 
wiosny przyjść do szko-
ły ubranym wiosennie. 
Uczniowie, którzy będą 
wyróżniać się koloro-
wą odzieżą nie będą 
pytani i nie będą pisać 
kartkówek. Taka jedno-
dniowa ulga i zajęcia bez 
presji. Bywa, że frekwencja 
tego dnia jest trochę niższa. 
Nie są to jednak ze strony 
uczniów typowe wagary. 
Większość z nich pochodzi z terenów 
rolniczych i ten dzień wykorzystuje, 
aby pomóc w gospodarstwie. Są 
później usprawiedliwiani przez 
rodziców, w przeciwnym wypadku 
wyciągane są oczywiście konsekwen-
cje za niestawienie się na zajęciach 
– mówi Jarosław Świtoń, dyrektor 
ZSZ nr 1.

- Nasza młodzież raczej nie wa-
garuje, to jest dzień jak każdy inny. 
Niektórzy uczniowie biorą udział 
w rozgrywkach sportowych w piłce 
siatkowej. Pozostali mają normalne 
lekcje. Nie zauważyłam ujemnej 
frekwencji - stwierdza Marzena Mi-
chalska, wicedyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Łęczycy.

- W naszej szkole nie ma żadnych 
ulg. Fakt, frekwencja jest niska, ale to 
dlatego, że jest sezon na grypę i sporo 
uczniów choruje - mówi wicedyrek-

tor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej.

Niektórzy uczniowie w rozmowie 
z naszą dziennikarką otwarcie mó-
wili o wagarach. 

- Mam sto procent frekwencji na 
zajęciach w szkole, więc nic się nie 
stanie jak ten jeden raz pierwszego 
dnia wiosny pozwolę sobie na trochę 
odpoczynku - wyznaje Patrycja G., 
uczennica szkoły zawodowej. - Z tego 
co wiem, nie jestem jedyna. Sporo 
osób z mojej klasy nie poszło dziś 
do szkoły.

- Tego dnia, jak co roku, policja 
zwiększa liczbę patroli, kontroluje 
wagarowiczów, zwracając uwagę na 
wszelkie działania będące przejawem 
demoralizacji nieletnich - mówi st. 
asp. Agnieszka Ciniewicz z łęczyc-
kiej policji. 

tekst i fot. (aga)

Andrzej Pietruszka, dyrektor 
szpitala, jego zastępca Krzysz-
tof Kołodziejski, starosta łę-
cz yck i  Wojc iech Zdzia rsk i , 
burmistrz Łęczycy Andrzej Ol-
szewski, prezes firmy KIE Wal-
demar Osowczyk, senator RP 
Przemysław Błaszczyk – wzięli 
udział w otwarciu pracowni 
rezonansu magnetycznego w 
przyszpitalnym budynku miej-
scowego ZOZ. 

- W każdym praktycznie szpi-
talu wojewódzkim istnieje taka 
pracownia, natomiast w szpita-
lach powiatowych jest to wyjątek 
– mówił wyraźnie zadowolony 
dyrektor Pietruszka. - Był już w 
naszym szpitalu taki przypadek, 
że dzięki temu nowoczesnemu 
urządzeniu udało się odpowiednio 
zdiagnozować pacjenta, uratować 
jego zdrowie a nawet życie.

Po przemówieniach gości prze-
cięta została wstęga a ksiądz po-

Przypominamy, że w nocy z 
29 na 30 marca zacznie obowią-
zywać czas letni. Trzeba będzie 
przestawić wskazówki zegarów 
z godz. 2 na godz. 3. Ponownie 
wrócimy do czasu zimowego 
w nocy z 25 na 26 październi-
ka, kiedy cofniemy wskazówki 
zegarów. 

(stop)

Na Waliszewie rozpoczęły się 
prace remontowe osiedlowych 
gruntowych ulic. Na pierwszy 
ogień poszła ul. Żeromskiego, 
utwardzona będzie również ul. 
Tuwima. Prace potrwać mają do 
końca czerwca. Nie wszyscy jed-
nak cieszą się z długo wyczekiwa-
nej modernizacji dróg.

- Proszę spojrzeć jak prowadzone 
są te roboty – mówi mieszkaniec 
osiedla, który zaczepił naszego 
reportera. - Robotnicy nie mieszają 
piasku z cementem pod podkład 
kostki. Przecież ta droga szybko się 
rozleci. 

Adam Kujawa, dyrektor Zieleni 
Miejskiej, który przyjechał akurat na 
kontrolę robót, zapewnia, że inwesty-
cja prowadzona jest profesjonalnie.  
 
 
 
 
 

 
 

- Owszem, daje się czasami podkład, 
tzw. „chudzik”, czyli piasek zmie-

szany z cementem. Jednak tylko 
na drogach o maksymalnych 

obciążeniach. Ta droga jest 
osiedlowa o minimalnym 

natężeniu ruchu. Na 
pewno sam piasek na 

podkład pod kostkę 
wystarczy – uspo-
kaja szef jednostki 
budżetowej łęczyc-
kiego magistratu. 

Ulice Żeromskie-
go i Tuwima wyło-
żone zostaną szarą 

kostką polbrukową. 
Poza tym pojawią się 

zmodernizowane chod-
niki. Szerokość dróg ma 

pozostać bez zmian. Inwe-
stycja drogowa na Waliszewie 

kosztuje miasto ponad 130 tys. złotych. 
- W tym roku zamierzamy także 

utwardzić teren przy ul. Zachodniej 
i Ozorkowskim Przedmieściu – 
mówi A. Kujawa. - Natomiast jeśli 
chodzi o przyszły rok, to w planach 
jest kontynuacja remontu dróg na 
Waliszewie. Chcemy położyć kostkę 
na ulicach Norwida i Broniewskiego 
a w roku 2016 wyremontować ulice 
Krótką, Dworzaczka i Chopina. 

Które osiedlowe uliczki będą jeszcze 
remontowane? Od dyrektora ZM do-
wiadujemy się, że w planach na 2017 
r. jest utwardzenie ul. Sowińskiego I 
Pułaskiego na osiedlu 22 Lipca. 

Póki co nie wiadomo kiedy utwar-
dzone zostaną uliczki na stosunko-
wo młodych łęczyckich osiedlach, 
czyli „Królów Polskich” i „Osiedlu 
Kwiatowym”. 

tekst i fot. (stop)

Wskazówki 
zegarów do 

przodu

Wagarowicze przywitali 
wiosnę

Patrycja i Natalia cieszą się z 
nadejścia wiosny 

„Śmietanka” na otwarciu rezonansu

święcił pomieszczenia pracowni. 
Póki co badania są odpłatne, 

ale trwają starania o podpisanie 

kontraktu z NFZ. Niestety jest to 
dość skomplikowana procedura i 
dlatego w tym roku pacjenci nie 

mają co liczyć na bezpłatne korzy-
stanie z rezonansu. 

tekst i fot. (aga) 

Ruszył remont. Dlaczego 
nie wszyscy się cieszą?

Czy podkład jest prawidłowy? Zastanawiają się niektórzy 
mieszkańcy osiedla

Na 
Waliszewie 
rozpoczął 
się remont 
gruntowych 
dróg
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Ludzkie bestialstwo czasami nie 
zna granic. Jak można wywieźć psa 
do lasu, przywiązać go do drzewa i 
odjechać?... A jednak. To wydarzyło 
się naprawdę. 

Młody owczarek niemiecki za-
wdzięcza życie przypadkowi. Pies 
miał fuksa, że jeden z mieszkańców 
Łęczycy odwiedził podgrabowski 
las, w którym do jednego z drzew 
owczarek był przywiązany sznurem. 

To niebywałe, że Fuks – bo tak został 
nazwany pies – przeżył w lesie przez 
prawie 2 miesiące. 

- Weterynarz, który leczy Fuksa, 
powiedział mi, że owczarek musiał 
być w lesie około dwóch miesięcy. 
Gdy mój były uczeń znalazł go przy 
jednym z drzew, owczarek był już w 
stanie agonalnym. Na szyi miał sznur, 
który werżnął mu się w ciało – mówi 
łamiącym się głosem Beata Wuro, 
opiekująca się Fuksem. - Nie mam 

pojęcia, jak owczarek zdołał przeżyć. 
Nie mógł przecież nic jeść, co pił? Na 
pewno przez ostatnie kilka dni pies 
leżał tylko przy drzewie i czekał na 
śmierć.

Owczarek niemiecki, zanim został 
przez swojego właściciela przywie-
ziony do lasu pod Grabowem, był 
bestialsko pobity. Świadczyły o tym 
potężne guzy na łbie psa.

- Fuks ma krwiaka, który na szczę-
ście już zaczyna się wchłaniać. Z po-
czątku nie widział na oczy, nie mógł 
chodzić – słyszymy od pani Beaty. - Jest 
już ze mną kilka tygodni. Otrzymuje 
leki, zaczynam wychodzić z nim 
na spacery. Fuks, pomimo tego co 
przeszedł, wciąż ufa ludziom. Cieszy 
się jak szczeniak, gdy rzuca mu się pa-
tyki. Podbiega na swoich chwiejących 
się jeszcze łapach do obcych, macha 
ogonem. Jest bardzo łagodny. 

Zdaniem łęczycanki to spokojna na-
tura owczarka doprowadzała byłego 
właściciela do szewskiej pasji. 

- Przypuszczam, że pies był kupiony  

 
 
 
 
 
w konkretnym 
celu. Miał być agre-
sywny i pilnować dobytku. 
Fuks jest jednak inny, dlatego 
obrywał. Jest mi bardzo smutno, że są 
ludzie, którzy tak traktują zwierzęta. 
Przecież jak pies właścicielowi nie pa-
sował, to mógł go oddać do schroniska.

Wiadomo, że Fuks do lasu trafił z 
terenu lubelskiego. Świadczy o tym 
tatuaż na uchu owczarka. 

- Wybawiciel owczarka zapowie-
dział, że dotrze do jego byłego właści-
ciela. Nie popuści mu i skieruje sprawę 
do sądu – słyszymy od Beaty Wuro. 

W pomoc dla Fuksa zaangażował 
się też Ryszard Kostrzewski, wójt 
Grabowa. 

 
 
- Pies był przywiązany do drzewa w 
lesie Smardzewskim na terenie naszej 
gminy. Dlatego przeznaczyłem 500 
złotych na leki dla niego. Wiem, że 
trafił pod dobrą opiekę w Łęczycy. 
Mam nadzieję, że szybko dojdzie do 
zdrowia.

Pani Beata robi wszystko, aby tak 
właśnie się stało.

- Oprócz leków na wzmocnienie, 
kupuję dla niego najlepszą karmę. 
Cieszę się, że apetyt mu dopisuje.  

Zresztą sąsiedzi również przy-
noszą Fuksowi pożywienie. Ludzie 
nie mogą uwierzyć, że ktoś mógł tak 
potraktować psa.

Czy nauczycielka zatrzyma Fuksa?
- Bardzo się już do niego przy-

wiązałam. Mam już jednak jednego 
psa. Szukam dla Fuksa ciepłego i 
kochającego domu. Fuksik na pewno 
odwdzięczy się nowym właścicielom 
bezwarunkową miłością...

tekst i fot. (stop)

Fuks pomału dochodzi do zdrowia, chociaż ma jeszcze problemy z chodzeniem 

ŁĘCZYCA, GRABÓW

SKATOWANY I WYWIEZIONY 
DO LASU 
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Od 1 kwietnia mieszkańcy spół-
dzielczych bloków nie będą mar-
twić się o czystość klatek schodo-
wych. Zajmie się tym zewnętrzna 
firma sprzątająca. 

- Pomysł wyszedł od samych 
mieszkańców, był to między inny-
mi jeden z wniosków z ostatniego 
zebrania walnego członków spół-
dzielni – mówi Jarosław Pacholski, 
prezes „Łęczycanki”. - My nato-
miast postaraliśmy się o spełnienie 
oczekiwań lokatorów. W związku 

Do końca tego miesiąca rodzice 
maluchów składać mogą wnioski 
w przedszkolach miejskich o przy-
jęcie swoich pociech. Liczba miejsc 
dla przedszkolaków wynosi 420 
(125 miejsc w przedszkolu nr 1, 150 
w przedszkolu nr 2 i 145 w przed-
szkolu nr 4 ). 

5 godzin pobytu dziecka w pla-
cówce nie będzie rodziców nic 
kosztować. Za każdą kolejną go-
dzinę pobierana będzie opłata w 
wysokości złotówki – zgodnie z 
tzw. ustawą przedszkolną obowią-
zującą od 1 września 2013 roku. 
Aby pokryć pełne koszty opieki nad 
dziećmi, samorząd będzie dostawać 
pieniądze z budżetu państwowego. 

W pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego zostaną wzięte pod 
uwagę następujące kryteria: wielo-
dzietność rodziny, niepełnospraw-
ność dziecka, niepełnosprawność 
jednego z rodziców dziecka, niepeł-
nosprawność obojga rodziców dziec-
ka, niepełnosprawność rodzeństwa 
dziecka, samotne wychowywanie 

dziecka, objęcie dziecka pieczą za-
stępczą. Wymienione kryteria mają 
jednakową wartość. 

Publikacja wyników naboru 
odbędzie się w terminie 14 dni od 
zakończenia prac komisji rekruta-

cyjnej, nie później niż do 28 kwiet-
nia br. poprzez zamieszczenie list 
dzieci przyjętych i tych, które nie 
dostały się do danego przedszkola 
na tablicy ogłoszeń. 

(aga)

Do naszej redakcji zadzwonił 
zdenerwowany zmotoryzowany 
mieszkaniec, który niedawno jadąc 
ulicą Kaliską, uszkodził z powodu 
dziur zawieszenie auta.

- Jest na Kaliskiej dużo studzienek 
kanalizacyjnych, które są pozapa-

Ile miejsc w łęczyckich przedszkolach?

Kierowcy skarżą się na 
dziury 

dane. Bardzo często w ciągu dnia 
przejeżdżam tą drogą, ucierpiał na 
tym mój samochód. W zeszłym roku 
wymieniałem amortyzatory i już 
są do niczego. To wszystko przez te 
dziury! Będę domagać się odszkodo-
wania – usłyszeliśmy od Czytelnika.

Paweł Nowak, naczelnik wy-
działu dróg wojewódzkich, powie-
dział nam, że skarg związanych z 
zapadniętymi studzienkami jest 
bardzo dużo. 

- Ulica Kaliska była remontowana 
około 10 lat temu. Od tamtego czasu 
jej stan uległ pogorszeniu i zdajemy 
sobie z tego sprawę. Niestety na 
chwilę obecną nie planujemy więk-
szego remontu, ponieważ mamy 
ograniczone środki finansowe. 
Jedyne co możemy zagwarantować 
to wiosenne łatanie dziur, które 
nastąpi już niebawem. Dzięki temu 
stan tej drogi ulegnie choć trochę 
poprawie – mówi naczelnik. 

tekst i fot. (aga) 

Na Dominikańskiej lokatorzy 
się wyłamali Lokatorzy bloku przy ul. Dominikańskiej jako jedyni ze wszystkich 37 budynków wchodzą-

cych w skład zasobów „Łęczycanka” wyłamali się i nie zaakceptowali nowego pomysłu 

związanego z utrzymaniem porządku na klatkach schodowych. 

z tym ogłosiliśmy przetarg na fir-
mę sprzątającą, w którym wzięło 
udział pięć firm.  Wygrała PHU 
Perfect Marzena Kaczmarek.  Za-
leżało nam na tym, aby warunki 
umowy podpisane z firmą były jak 
najbardziej korzystne dla naszych 
mieszkańców. Ustaliliśmy cenę 
4.80 złotych od jednego lokalu 
mieszkalnego na miesiąc (nie 5 
złotych, jak było we wcześniejszych 
propozycjach). Podpisaliśmy z firmą 
umowę próbną na okres 3 miesięcy, 
jeśli mieszkańcy będą zadowoleni z 
jej usług, wówczas umowa zostanie 
przedłużona na 2 lata, przy czym 

nie ma możliwości, aby przez ten 
czas wzrosła cena świadczenia. 

Dlaczego przeciw temu pomysło-
wi była większość lokatorów bloku 
przy ul. Dominikańskiej 10?

- Nie zgodziłem się na to, ponie-
waż to są spore koszty. Co prawda 
kilka złotych miesięcznie nie jest 
dużą sumą, ale w ciągu roku to już 
niemało. Poza tym z mieszkańca-
mi mamy ustalony grafik, każdy 
sprząta i jest czysto – argumentuje 
Krzysztof Lesiak, jeden z lokato-
rów.

- My z mężem  początkowo nie 
wyraziliśmy zgody na ten pomysł, 

ale chyba zmienimy zdanie. Niby 
każdy ma swoją kolej sprzątania, ale 
w efekcie robi się zamieszanie, bo 
nie wszyscy przestrzegają ustalonej 
kolejności. Poza tym jesteśmy już 
starsi i brakuje nam siły, by dbać o 
porządek na klatce. Tak będzie wy-
godniej dla nas – twierdzą państwo 
Brzościk.

Prezes “Łęczycanki” podkreśla,  
że mieszkańcy bloku przy ul. Do-
minikańskiej 10 w każdej chwili, 
jeśli większością o tym zadecydują, 
będą mogli skorzystać z usług PHP 
Perfect. 

tekst i fot. (aga) 

Na zdjęciu Krzysztof Lesiak
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SIXSENSES Centrum Kosmetologii & SPA
ul. Listopadowa 14, 95-035 Ozorków, tel. kom 724 406 335
zapraszamy od pn. – pt. w godz. od 11:00 do 18:00 
lub poza godzinami pracy również w soboty po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym

SIXSENSES Centrum Kosmetologii & SPA
mgr kosmetolog Anna Keller

ul. Listopadowa 14, 95-035 Ozorków
tel. kom 724 406 335

czynne: pn. – pt. 11:00 – 18:00
istnieje możliwość umówienia się na zabiegi poza godzinami 

pracy salonu, w soboty - tylko wcześniej umówione zabiegi

Oferujemy zabiegi kosmetologiczne na twarz i ciało:
 ● mikrodermabrazję
 ● ultradźwięki / peeling kawitacyjny
 ● mezoterapię bezigłową
 ● zabiegi z kwasami
 ● nowoczesne zabiegi hydrożelowe - z 24 karatowym złotem, z kwasem hialuronowym,  

 z czerwonym winem, z komórkami macierzystymi Cell Active – Hit kosmetologii!!!
 ● makijaże – ślubne, wieczorowe, okazjonalne, do sesji zdjęciowych – trwałość makijażu 

 do 48 h – makijaż wykonuje absolwentka Krakowskiej Szkoły i Wizażu i stylizacji  
 „Beauty – ART.”

 ● Rolletic –  odchudzanie, kształtowanie sylwetki, redukcja cellulitu, efektywne programy  

 odchudzające – prosimy o zapisy na rolletic pod numerem tel. 504 545 511

 Jako jedyni w woj. Łódzkim posiadamy najnowszy model bipolarnych fal radiowych 
i liposukcji kawitacyjnej - spektakularne efekty już po pierwszym zabiegu utrzymujące się 
do 5 lat – 100% skuteczności, max. przyjemności – alternatywa dla inwazyjnych zabiegów 
chirurgicznych i Botoxu. - najczęściej wybierany zabieg w USA i w Europie, ulubiony zabieg 
polskich celebrytów !!! Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga rekonwalescencji. Urządze-
nie posiada certyfikat medyczny!!! ZABIEG NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY PRZEZ NASZYCH  
KLIENTÓW – NASZ HIT!
 Wykonujemy profesjonalne masaże relaksacyjne, ayurvwedyjskie, masaże oczyszcza-
jącymi proszkami ayurwedyjskimi. Polecamy niezwykły masaż holistyczny gorącami kamie-
niami półszlachetnymi i kryształami górskimi „siódma czakra” – poznaj niezwykłą moc kamieni 
półszlachetnych i kryształów – oczyść swoją duszę i ciało – ten unikalny masaż oferuje jedynie 5 % 
ośrodków SPA w Polsce.

NOWOŚĆ! Prowadzimy sprzedaż wysokogatunkowych herbat świata mię-
dzy innymi: ROOIBOS, MATE, SENCHA, PU-ERH I WIELE INNYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PROFESJONALNEGO 
SALONU KOSMETOLOGICZNEGO

Rolletic – prosimy o zapisy 
pod numerem telefonu: 504 545 511

Odkryj piękno wszystkimi zmysłami…

Odkryj piękno wszystkimi zmysłami...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO PROFESJONALNEGO
SALONU KOSMETOLOGICZNEGO

SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH 
NOWYCH ZABIEGÓW:
•  INFUZJA TLENOWA - Ulubiony 
zabieg hollywoodzkich gwiazd 
już u nas! Wprowadzanie za 
pomocą tlenu: JADU  WĘŻA , 
EKSTRAKTU ZE ŚLIMAKA  oraz 
innych substancji aktywnych do 
głębokich warstw skóry - teraz 
tylko 180zł 
(na twarz)

•  OXYBRAZJA – to najbardziej innowacyjna metoda złuszczania 
skóry tlenem – terapia wykorzystywana jest w celu zredukowania 
zmarszczek, blizn, poprawy nawilżenia skóry, likwiduje cellulit, 
doskonała metoda leczenia trądziku - również różowatego, 
atopowego zapalenia skóry, wszelkich alergii i łuszczycy - 150zł (na 
twarz)

•  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA – zabieg   
z wykorzystaniem urządzenia do nakłuwania skóry zwanego 
microrollerem(dermarollerem) - w zabiegu wykorzystujemy 
głównie jad węża, kwas hialuronowy oraz inne aktywne 
substancje dostosowane do potrzeb skóry. Tylko teraz 150zł (na 
twarz) + dermaroller w cenie 40zł (zakup jednorazowy)

•  MANICURE HOLLYWOOD GLOSS – idealny na kruche  
i rozdwajające się paznokcie, nadaje paznokciom zdrowy  
i piękny wygląd - 45zł

Zapraszamy na zabieg najczęściej wybierany przez Naszych 
klientów – Fale radiowe w technologii FOCUS RF oraz liposukcję 
kawitacyjną tylko teraz w atrakcyjnej cenie 230zł (twarz + szyja) 
Spektakularne efekty już po pierwszym zabiegu, ulubiony zabieg 
polskich celebrytów i najczęściej wybierany zabieg w USA i w 
EUROPIE!!!

Oferujemy także pozostałe profesjonalne zabiegi: 
mikrodermabrazję, peeling, kawitacyjny, mezoterapię bezigłową, 
złuszczanie kwasami, zabieg z jadem z węża i ekstraktem ze 

 
 
 

ślimaka, z 24 
karatowym złotem, 
oczyszczanie manualne, 
masaże, zabiegi pielęgnacyjne na ciało, makijaż, depilacja, henna 
i regulacja.

Zabiegi wykonuje absolwentka Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego mgr kosmetolog Anna Keller

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
kosmetologiczne – prosimy o wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu 724 406 335

reklama

Jarosław Szymański, były prezes 
spółdzielni mieszkaniowej „Łęczy-
canka”, który ostatnio nie otrzymał 
drugiej szansy na kierowanie spół-
dzielnią, bardzo krytycznie wypo-
wiada się o grupie osób zarządzają-
cych w „Łęczycance”. Twierdzi, że 
spółdzielnia stała się przysłowiową 

trampoliną, która ma pomóc w zdo-
bywaniu politycznych celów.

J. Szymański przegrał walkę o 
stanowisko prezesa spółdzielni miesz-
kaniowej z Jarosławem Pacholskim, 
politykiem Twojego Ruchu Palikota. 
Choć obecny prezes odżegnuje się 
od polityki, to zdaniem byłego szefa 
Łęczycanki spółdzielnia jest teraz 
upolityczniona. 

- Dla mnie jest jasne, że w roku 

wyborczym zdobywanie głosów 
mieszkańców jest o wiele łatwiejsze, 
gdy działa się w spółdzielni mieszka-
niowej. W ten sposób swoją politykę 
uprawia na przykład Krzysztof Urbań-
ski. Nie ukrywam, że mam do niego 
ogromny żal. Razem walczyliśmy, aby 
w spółdzielni nastąpiły zmiany. Sku-
tecznie sprawiliśmy to, że pani Cho-
dorowskiej już nie ma w Łęczycance. 
A gdy ogłoszony zostaje konkurs na 
stanowisko prezesa, to Urbański mówi 
mi, abym nie kandydował – słyszymy 
od Jarosława Szymańskiego 

Krzysztof Urbański nie wypiera się 
tego, iż faktycznie odradzał Jarosławo-
wi Szymańskiemu kandydowanie na 
prezesa spółdzielni. 

- Moim zdaniem Jarek byłby o wiele 
lepszym głównym księgowym niż 
prezesem – słyszymy od radnego. - Ale 
to były jedynie sugestie a nie twarde 
postawienie sprawy. Dziwię się skąd 
teraz te wszystkie zarzuty. Domyślam 
się, że to po prostu rozżalenie z powo-
du przegranej. 

- To nie tylko rozżalenie – dodaje J. 
Szymański. - Moi „koledzy” odsunęli 
mnie na boczny tor, bo dogadali się 
wcześniej z Jarosławem Pacholskim. 
Stałem się niewygodny, bo jestem 
apolityczny. Docierały do mnie infor-

macje, że niektórzy członkowie rady 
nadzorczej spotykali się kilkakrotnie 
i w ramach takich nieformalnych na-
siadówek już wtedy wybrali J. Pachol-
skiego na prezesa. Cały ten konkurs, 
to był pic na wodę. 

K. Urbański jest zdumiony zarzuta-
mi byłego prezesa Łęczycanki.

- Nawet gdybyśmy się spotykali, to 
co? Nie mamy do tego prawa? Prezes 
Pacholski otrzymał zdecydowaną licz-
bę głosów. Wybory odbyły się zgodnie 
z prawem a pan Pacholski to człowiek 
odpowiedni na to stanowisko – uważa 
Krzysztof Urbański. - Nie uprawiamy 

polityki w spółdzielni mieszkaniowej. 
To nie ma nic wspólnego z Łęczycan-
ką, że niektórzy z nas chcą wziąć udział 
w wyborach samorządowych.

Warto dodać, że głównego księgo-
wego wciąż spółdzielnia nie ma. Pre-
zes Pacholski postanowił przeszkolić 
na to stanowisko jedną z pracownic. 
Wydaje się, że po jawnej krytyce swo-
ich niedawnych kolegów Jarosław 
Szymański stracił szansę na zajmo-
wanie się finansami spółdzielni. Być 
może zwiększył jednak swoje szanse 
na ponowną prezesurę. 

tekst i fot. (stop)

Były prezes oskarża. „Polityka jest dla 
nich najważniejsza”...

ŁĘCZYCA

Jarosław Szymański krytykuje obecne rządy w Łęczycance 
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Akcja�Społeczna
BEZPŁATNIE�ROZLICZ�PIT�2013

w�każdy�czwartek
w�godz.od�16.00�do�18.00

czekamy�na�Ciebie

w�siedzibie�Ligi�Kobiet�Polskich
ul.Lotnicza�1,�Ozorków
(�Gimnazjum�Nr�1,parter)

Organizatorki�akcji:
radna�Rady�Powiatu�Zgierskiego�Lidia�Elert

radne�Rady�Miejskiej�w�Ozorkowie:
Joanna�Mariankowska,�Barbara�Urbaniak

ogłoszenie

W Zespole Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych odbyła 
się impreza integracyjna dla 
rodziców, wychowanków, ab-
solwentów oraz nauczycieli. 
Zaproszono również przedsta-
wicieli starostwa powiatowego 
w Łęczycy, kuratorów oraz ro-
dziców zainteresowanych szko-

łą, jako potencjalną placówką 
edukacyjną dla swoich dzieci.

Nauczyciele ZPEW przygoto-
wali szereg niespodzianek:

przedstawienie „Kopciuszek”, 
w którym brali udział ucznio-
wie wszystkich klas gimnazjal-
nych oraz pedagodzy;

występ artysty cyrkowego;
prezentacje multimedialne 

przedstawiające ofertę eduka-
cyjną placówki oraz fotogalerię 

z życia szkoły na przełomie 
kilkunastu lat;

konkursy; loterię fantową.
Goście śledzili przebieg uroczy-

stości, siedząc przy suto zastawio-
nych stołach, na których znalazły 
się wypieki nauczycieli oraz ro-
dziców uczniów. Impreza trwała 
kilka godzin, a każdy zaproszony 
gość opuszczał ją z wylosowanym, 
atrakcyjnym fantem.

tekst i fot. (just)

Wciąż nie udaje się naprawić 
kulistej fontanny na zmoderni-
zowanym rynku. Problem pole-
ga na odpowiednim wyważeniu 
koła. Dopóki środek ciężkości 
nie będzie tam, gdzie być po-
winien, dopóty kula nie będzie 

się obracać. Fontanna traci cały 
swój urok. 

Przypomnijmy, że remont ryn-
ku w Grabowie pochłonął prawie 
700 tys. złotych. Oby władze gmi-
ny z naprawą fontanny zdążyły 
do Dnia Palanta, bo wówczas do 
miejscowości przyjeżdżają tłumy 
z całego regionu. 

(stop) 

Nie wszystkim podoba się to, że 
jedna z kamer monitoringu zain-
stalowana została w publicznym  
szalecie. 

Na grabowskim ryneczku dzia-
łają w sumie cztery kamery. Jed-
no „oczko” obserwuje klientów 
szaletu.

- Byłem bardzo zaskoczony, gdy 
pod sufitem zauważyłem w szale-
cie kamerę. Tak nie powinno być. 
Jak już chcieli monitorować szalet, 
to powinni zainstalować kamerę 
na elewacji ubikacji – uważa jeden 
z mieszkańców Grabowa.

Wójt Ryszard Kostrzewski w 
naszej obecności zadzwonił do 
pracowni-
ka, aby 
z a -

Integracja w ZPEW

ŁĘCZYCA

GRABÓW

GRABÓW

Kłopoty z nową fontannąKamera jest nawet 
w ubikacji 

Jedna z kamer została zainstalowana w szalecie publicznym 

Niektórzy „leżakują” pod czujnym okiem kamery

pytać czy faktycznie kamera zo-
stała zainstalowana w szalecie. 

- Tak, to prawda. Pracownik 
potwierdził, że kamera jest 

w szalecie, ale w części so-
cjalnej. Jest skierowana na 
umywalkę i nie obserwuje 
pomieszczeń intymnych 
– słyszymy. - Została tam 
zainstalowana, aby pełnić 

rolę prewencyjną. Wcześniej mieli-
śmy w szalecie akty wandalizmu. 
Niektórzy kradli nawet armaturę. 
Teraz nie dochodzi do takich sytuacji. 

tekst i fot. (stop)
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Warto się pospieszyć, bo najwięk-
sze promocje na wakacyjne oferty 
trwają tylko do końca tego miesiąca.

-  Zasada jest  taka, że im 
wcześniej pomyśli się o podró-
ży, tym ceny są atrakcyjniejsze.  
W okresie wakacyjnym jest dużo 
drożej, ale nie mogę powiedzieć, że 
wtedy brakuje klientów. Niektórzy 
nie liczą się z ceną. Kiedyś ktoś 
wykupił wycieczkę wartą 5 tys. zło-
tych do Kenii, w cenie promocyjnej 
zapłacił połowę – mówi Wadim Jat-

czak, właściciel jedynego w mieście 
biura podróży. 

Najchętniej wybieranymi miejscami 
na letni odpoczynek są: Grecja, Turcja, 
Bułgaria. Trochę spadła liczba chętnych 
na wyjazd do Egiptu, ze względu na 
tamtejszą sytuację polityczną, zamachy 
na turystów, o czym było głośno – sły-
szymy w biurze podórży.

W JAWA tours można wykupić 
wycieczkę do Włoch na czas, kiedy 
w Watykanie odbywać się będą uro-
czystości związane z kanonizacją 
Jana Pawła II. - O taką ofertę nikt 
jednak nie pyta - mówi W. Jatczak.

(aga)

Ostatni pobór do wojska odbył 
się w grudniu 2008 roku. Zgodnie 
z sejmową ustawą, obowiązującą 
od 11 lutego 2009 roku zawieszono 
przymus odbycia służby wojskowej. 
Mimo to wciąż istnieje obowiązek 
badań lekarskich, mających na celu 
ustalenie zdolności danej osoby do 
odbycia ewentualnej służby (doty-
czy to także osób, które kontynuują 
naukę).

W związku z tym od 2 kwietnia 
przez kolejne dwa tygodnie męż-
czyźni powiatu łęczyckiego będą 
poddawani bilansowym badaniom 
w Domu Kultury w Łęczycy. Do 

badań zostaną powołane osoby 
urodzone w 1995 roku oraz urodzo-
ne w latach 1990 -1994 (jeśli nigdy 
wcześniej nie stawiły się przed 
komisją), także te urodzone w la-
tach 1993 – 1994, uznane uprzednio 
za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej.

Wzywane przed komisję będą 
również kobiety urodzone w la-
tach 1990 – 1995, które studiują 
lub są absolwentkami kierunków 
psychologicznych, medycznych i 
weterynaryjnych. 

(aga)

Piątek przywitał uczestników 
imprezy piękną i ciepłą wiosen-
ną pogodą. W pożegnaniu zimy 
udział wzięły przedszkolaki ze 
wszystkich łęczyckich przed-
szkoli. Dzieci przyniosły ze sobą 
przepiękne kukły. Ubrane były 
w różnokolorowe wdzianka, do-
minowały w ubiorach motywy 
kwiatów. Jury oceniło wykonane 
przez dzieci marzanny i wesołe 
wiosenne występy. Najwyżej 
oceniono kukłę wykonaną przez 
dzieci z przedszkola nr 4. Wszyst-
kie przedszkolaki zostały obda-
rowane słodyczami. Następnie 
kolorowy korowód pomaszerował 
przez miasto i park. Na łąkach za 
parkiem kukły zostały spalone w 
asyście strażaków z z Komendy 
Powiatowej PSP.

tekst i fot. DK

Niektórzy 
już myślą 
o wakacjach

Kwalifikacja wojskowa 2014 

Pożegnanie zimy

GM. OZORKÓW
Do naszej redakcji zadzwonił 

zbulwersowany świadek wypad-
ku w Leśmierzu. Według jego 
słów karetka pogotowia Falck 
nie zatrzymała się przy poszko-
dowanych.

Co wydarzyło się w Leśmierzu? 
Kierowca renault kangoo jadący 
od Łęczycy w kierunku Skotnik z 
pracownikami Łęczyckich Zakła-
dów Górniczych nie zatrzymał się 

przy znaku stop i doprowadził do 
zderzenia z prawidłowo jadącym 
od miejscowości Piątek w kierunku 
Leśmierza oplem astrą, którym 
kierowała mieszkanka Piątku. W 
wyniku zderzenia obydwa pojazdy 
zostały doszczętnie zniszczone, 
renault wylądował w przydrożnym 
rowie a kobieta z opla doznała po-
ważnych obrażeń ciała i głowy.

- Tuż po wypadku na miejscu 
zdarzenia pojawiła się karetka 
pogotowia Falck, ale nie zatrzy-
mała się. Medycy nie udzielili 

pomocy – twierdzi nasz Czytelnik. 
Zadzwoniliśmy do dyrektora 
regionu Falck, Grzegorza Anioła. 

- Owszem, przejeżdżała tam-
tędy nasza karetka – przyznaje 
dyrektor. - W środku nie było jed-
nak medyków a karetka jechała na 
przegląd techniczny. Nasz kierow-
ca widział na miejscu strażaków i 
nadjeżdżającą inną karetkę. Nie 
musiał się zatrzymywać. 

Poszkodowani trafili do szpita-
la. Ich życiu nic nie zagraża. 

(stop)

Karetka pojechała dalej
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 79: Kto idzie, dojść musi.

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

• Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna awanturę i 
wymownie pokazuje palcem na zegarek. Na co facet: 
- Wielkie halo! Zegarek! Jak mój ojciec wracał do domu, 
to matka na kalendarz pokazywała! 

• Spotykają się koledzy: 
- Stasiu, co tam w pracy? 
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w win-
dzie. 
- I co zrobiliście? 
- Nic. Ciągle się zastanawiamy. 

• Porucznik pyta szeregowca: 
- Fąfara, jesteście w wojsku szczęśliwi? 
- Tak jest, obywatelu poruczniku! 
- A co robiliście wcześniej? 
- Byłem znacznie szczęśliwszy! 

• Po randce: 
- Czy odprowadzisz mnie do domu, Romanie? 
- Tak, wzrokiem... 

• Przed domem kłócą się dwie sąsiadki. W pewnym mo-
mencie jedna z nich nie wytrzymuje i krzyczy do drugiej:  
- Ty stara małpo!  
- Tylko nie stara! - odkrzykuje druga. Tylko nie stara! 

• Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 

ZUPA BROKUŁOWA Z FETĄ I PŁATKAMI MIGDAŁÓW
Składniki
1 brokuł 
1 litr wody (lub 
więcej zależy jaką 
gęstość zupy 
chcesz uzyskać) 
sól, pieprz 
ser feta 
płatki migdałowe 

Etapy przygoto-
wania
Brokuły obrać 
i podzielić na 
różyczki, wrzucić na 
gotującą się lekko osoloną wodę, gotować do miękkości, 
następnie całość zmiksować, dodać do smaku odrobinę 
soli i pieprzu. Na talerzu ułożyć wyjęte wcześniej różyczki 
brokuła, kilka kostek sera feta, wlać zupę, posypać prażo-
nymi na suchej patelni płatkami migdałów.

SPAGHETTI BOLOŃSKIE
Składniki
0,5 opakowania makaronu spaghetti 
1 słoik sosu bolońskiego bez mięsa np łowicz lub pudliszki 

500g mięsa mielonego wieprzowego 
2 kiełbasy śląskie 
2 cebule 
4 ząbki czosnku 
starty ser 
oregano 

Etapy przygotowania
1. Na patelni rozgrzewamy trochę oliwy, a cebulę i kiełba-
skę kroimy w dużą kostkę
2. Na olej wrzucamy kiełbasę z cebulą i smażymy
3. W tym czasie mieszamy na talerzu  mięso z solą, pie-
przem i odrobiną przypraw wg uznania
4. Gdy cebula jest 
już zeszklona to 
wrzucamy mięso i 
dusimy (można do-
dać trochę wody) - 
od czasu do czasu 
mieszając
5. Do podgoto-
wanego mięsa, 
dodajemy sos, 
czosnek przez 
praskę i równocze-
śnie wstawiamy do 

garnka makaron
6. Gdy sos się zagotuje dorzucamy oregano i mieszamy.
Wykładamy makaron i zalewamy sos, a na całość posypu-
jemy starty ser.

KOLOROWA SA-
ŁATKA 
Składniki
1 sałata rzymska 
4 pomidorki kok-
tajlowe 
4 różyczki brokuła 
ćwiartka papryki 
czerwonej 
ćwiartka papryki 
żółtej 
pół ogórka zielo-
nego 
kiełki brokuła 
1 łyżeczka sosu sałatkowego w proszku 
pół łyżeczki oleju 

Etapy przygotowania
Sałatę pokroić w paski. Pomidorki pokroić w ćwiartki. Bro-
kuł i paprykę pokroić w kostkę. Ogórka obrać i pokroić w 
plastry. Dodać kiełki,sos i olej. Wymieszać.
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Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Artystycznych

W łęczyckim Zespole Placówek Edukacyjno-Wy-

chowawczych uczniowie szkół ogólnodostępnych i 

specjalnych stanęli za mikrofonem. Celem była nie 

tylko prezentacja własnych uzdolnień wokalnych, 

ale również integracja dzieci i młodzieży. W prze-

glądzie zaprezentowały się aż 22 szkoły. 

W kategorii śpiew – zespół zwyciężyli: I miej-

sce – zespół „Mała Pozytywka” z Gimnazjum ze 

Świnic Warckich z piosenką „Sing, sing”, II miejsce 

– Gimnazjum w Grabowie z piosenką „Pogoda dla 

bogaczy’, III miejsce – Szkoła Podstawowa z Witoni 

z utworem „tyle samo prawd ile kłamstw”.

Natomiast w kategorii solowej zwyciężyli:

I miejsce – Natalia Sadowska z Zespołu Szkół Spe-

cjalnych w Ozorkowie z piosenką „Ale to już było”, 

II miejsce – Aleksandra Komorowska ze Szkoły 

Podstawowej w Daszynie z utworem „Miłość jak 

wino”, III miejsce – Bartłomiej Miśkiewicz z Zespołu 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 

z piosenką „Zawsze tam gdzie ty”.
 Tekst i fot. (just)
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Jaka jest receptura na odniesienie 
sukcesu? Bardzo prosta – odpowia-
da Dariusz Szpakowski, prezes GS. 
Troska o konsumenta wyrażająca 
się w dawaniu jak najlepszego pro-
duktu. Tym produktem jest m.in. 
bułka szpinakowa czy też chleb ko-
zacki, którego recepturę wymyślił 
piekarz o nazwisku Kozak. 

Klientów na tradycyjne wypieki 
nie brakuje. Jak magnes przyciągają 
hasła - zdrowe, smaczne, naturalne 
pieczywo. 

Rozszerza się gama pieczywa GS 
Ozorków. Bułka szpinakowa może 
okazać się hitem targów spożyw-
ców w Poznaniu – jako jedyna z 

województwa łódzkiego reprezen-
tować będzie w branży pieczywa 
nasz region. Produkt został ostatnio 
nominowany przez marszałka 
województwa w konkursie Polski 
Producent Żywności 2014. To nie 
jedyne wyróżnienie. Certyfikat 
Jakość i Tradycja otrzymały – chleb 
kozacki, tradycyjny, klasztorny i 
gryczany. Dumy z powodu wyróż-
nień nie kryje prezes GS.

- Do tej pory zdobyliśmy dwie 
nagrody, które przyznała nam ka-
pituła konkursu Polski Producent 
Żywności. W 2000 roku nagrodę 
otrzymaliśmy za chleb sojowy a 
sześć lat później zostaliśmy nagro-
dzeni za chleb gryczany – mówi 
D. Szpakowski. - Mamy nadzieję, 
że w tym roku wygra nasza bułka 
szpinakowa. 

Jak sama nazwa wskazuje bułka 
jest z dodatkiem szpinaku a także 
cebuli. Długo utrzymuje świeżość, 
pomimo, że nie ma w niej żadnej 
chemii. 

Prezes GS cieszy się z przyzna-
nych certyfikatów, dzięki którym 
możliwe będzie pozyskanie pienię-
dzy na promocje produktów. 

- Chleb kozacki wymyślił nasz 
kierownik piekarni, pan Kozak 
– mówi z uśmiechem prezes Szpa-
kowski. - W tym tradycyjnym 
chlebie, opartym na starych recep-
turach, jest dużo mieszanek zia-
ren. Przykładamy wagę do całego 
procesu wytwarzania pieczywa, 
od wyrobu ciasta do wypieku. 
Konsumenci to doceniają. 

(stop)

W tym roku dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy 
Ozorków wyniosło 125 765 zł. 

Wójt Władysław Sobolewski 
otrzymał na rękę 8 599 zł, Gra-
żyna Radwańska, zastępca wójta, 

zainkasowała 5 179 zł netto, Woj-
ciech Brzeski, sekretarz gminy – 
5 602 zł netto, natomiast skarbnik 
Małgorzata Domańska – 5 397 
zł netto. 

Średnia trzynastka urzędnika 
gminnego wyniosła 2 206 złotych. 
W urzędzie gminy zatrudnionych 
jest 57 pracowników.

(stop)

Trzynastki w urzędzie 
gminy 

OZORKÓW

OZORKÓW

Smaczne i zdrowe pieczywo

Piekarz Kozak wypieka 
kozackie chleby

Bułki szpinakowe świetnie się 
sprzedają – mówi ekspedientka

Dariusz Szpakowski nie ukrywa dumy z nominacji produktu 
przez marszałka w konkursie spożywczym 

Upadłość zakładu. Niemiecki dyrektor 
rozmawiać nie chce...

OZORKÓW
Z uśmiechem na ustach dyrek-

tor zakładu Knȕppel poinformo-
wał, że nie będzie rozmawiał z na-
szym dziennikarzem. Pracownicy 
zakładu miny – w odróżnieniu od 
szefa firmy – mieli posępne. I nie 
ma się im co dziwić. Niektórzy 
przepracowali w zakładzie kilka 
ładnych lat. Nie mogą zrozumieć, 
czemu tak dobrze jeszcze niedaw-
no prosperująca firma zwija żagle. 

Stało się. Zakład Knȕppel funk-
cjonujący ostatnio przy ul. Prostej 
a wcześniej przy ul. Łęczyckiej 
zaprzestaje produkcji pokrowców 
na samochody. Działał będzie 

jedynie do końca 
tego miesiąca. 

- Pracowników 
zostało około 20 
– słyszymy od 
ludzi kończą-
cych zmianę. 
- Kiedyś w za-
kładzie praco-
wała ponad 
setka pra-
cowników. 
Kłopoty za-
częły się w 
ubiegłym 
roku. Za-
częły się 
zwolnie-
nia osób, 

które miały etaty. W za-
kładzie zostali lu-

dzie pracujący 
jedynie 

n a 
umowach 
zlecenie. 

- Pracujemy za grosze – słyszymy 
od pani w średnim wieku. - Nie 
wiemy dlaczego zakład zaprzestaje 
produkcji. Oczywiście dyrektor nie 
tłumaczy się również z redukcji i 
zmniejszania pensji. Udaje, że nie 
rozumie polskiego. Ale wszyscy 
wiemy, że w ciągu tych kilku lat 
opanował podstawowe słowa i na 
pewno rozumie co się do niego 
mówi. 

Próbowaliśmy porozmawiać z nie-
mieckim dyrektorem. Uśmiechnął 
się, przeczącym ruchem głowy dał 
do zrozumienia, że nic nie powie.

Od pracowników dowia-
dujemy się, że rozpoczęły się 
rozmowy z dyrekcją zakładu 
ws. odszkodowań.

- Nie jest łatwo, bo pracow-
nicy bez etatów mają ograni-
czone pole manewru. Mamy 
nadzieję, że dyrekcja zrozumie 
w jak ciężkiej sytuacji się zna-
leźliśmy. O pracę jest teraz 
bardzo trudno – usłyszeliśmy.
Dlaczego zakład upadł? Jedna 

z niepotwierdzonych informacji 
głosi, że dyrekcja zdecydowała 
się przenieść firmę na Ukrainę, 
gdzie koszty produkcji są znacznie 
mniejsze. Drugi rzekomy powód 
zamknięcia zakładu, to brak kon-
traktu z odbiorcą pokrowców, 
który do tej pory współpracował z 
Knȕppel w Ozorkowie.

tekst i fot. (stop)

Zakład działać będzie 
jeszcze tylko do końca 
tego miesiąca
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OZORKÓW

OZORKÓW

OZORKÓW
Nasi Czytelnicy nie ukrywają 

oburzenia. Dyrektor przedszkola 
miejskiego nr 1 zatrudniła w kierowa-
nej przez siebie placówce dwie swoje 
córki. Starsza pracuje w przedszkolu 
już kilka lat, natomiast młodsza 
otrzymała pracę od matki – dyrektor-
ki całkiem niedawno. 

- Zatrudniłam młodszą córkę w 
styczniu tego roku – mówi Jolanta 
Mucha, dyrektor PM nr 1.

W ubiegłym tygodniu w sprawie 
przedszkola mieliśmy kilka telefonów. 
Dlaczego o zatrudnieniu córek Czytel-
nicy informują nas dopiero teraz? Co 
takiego stało się ostatnio w placówce, 
że dyrektorka znalazła się pod lupą?

- Proszę porozmawiać z dyrektorką 
i zapytać, dlaczego wydano pijanemu 
ojcu dziecko – usłyszeliśmy. - I jeszcze 
jedna sprawa. W przedszkolu jest 
nepotyzm, niech w końcu ktoś się tym 
zainteresuje. 

Rozmowę z dyrektor Muchą roz-

poczęliśmy od rzekomego wydania 
dziecka pijanemu ojcu.

- Absolutnie nic takiego nie miało 
miejsca – zaprzecza szefowa „jedynki”. 
- Faktycznie przed przedszkolem stał 
pijany ojciec jednego z maluchów, ale 
to siostra matki tego dziecka odebrała 
przedszkolaka.

W miarę rozmowy w gabinecie 
dyrektorki gęstniała atmosfera.

- Czy zatrudnia pani w przedszkolu 
swoje córki? - zapytaliśmy.

- Tak – odparła J. Mucha. - Młodsza 
pracuje od stycznia tego roku, starsza 
od siedmiu lat. Córki mają kierunkowe 
wykształcenie a zatrudniłam je dlatego, 
bo po prostu dobrze mi się z nimi 
współpracuje. Mają umowę o pracę z 
karty nauczyciela. 

Sprawdziliśmy ile zarabiają nauczy-
ciele w przedszkolach, którzy pracują 
w ramach stażu – to kwota  2 265 
złotych. Natomiast nauczyciele kon-
traktowi otrzymują wynagrodzenie 2 
331 złotych. 

Dowiadujemy się, że w tym roku 
starsza córka dyrektor przedszkola 

zamierza przystąpić do egzaminu na 
nauczyciela mianowanego, którego 
pensja wynosi 2 647 złotych. 

Dyrektor Muchę pytaliśmy również 
o młode wykształcone osoby po stu-
diach, które były zainteresowane pracą 
w przedszkolu.

- Owszem, takie osoby składały 
podania o pracę. Zdecydowałam się 
jednak na zatrudnienie córek, bo to 
świetne nauczycielki przedszkolne – 
argumentuje Jolanta Mucha. - Mam 
prawo dobierać sobie takich pra-
cowników, jakich uważam, gdyż w 
przedszkolach oprócz nauczycieli o  
typowym kierunkowym wykształce-
niu, są potrzebni  specjaliści z zakresu 
terapii pedagogicznej, wczesnego 
wspomagania, uprawnień do prowa-
dzenia języków obcych na poziomie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
a takie dodatkowe wykształcenie 

moje córki posiadają. Mogę ręczyć za 
kwalifikacje moich córek. Jestem po 
kontroli wizytatorów z Kuratorium 
i nie było zastrzeżeń co do kwalifi-
kacji moich córek na zajmowanym 
stanowisku pracy - nauczyciela 
przedszkola. 

Czy burmistrz wie o nepotyźmie 
w PM nr 1? W tej sprawie napisaliśmy 
do magistratu. Oto odpowiedź urzę-
du: „To dyrektor dokonuje wyboru 
na stanowisko nauczyciela, kierując 
się warunkami określonymi w Kar-
cie Nauczyciela. Karta Nauczyciela 
nie wprowadza zakazu zatrudnie-
nia osób bliskich: spokrewnionych i 
spowinowaconych. Również organ 
prowadzący, czyli samorząd repre-
zentowany w przypadku Ozorkowa 
przez burmistrza, nie może takiego 
zakazu wprowadzić w podległych 
sobie placówkach oświatowych. Dy-

rektor nie ma obowiązku informowa-
nia burmistrza o prowadzonej przez 
siebie polityce kadrowej (czyli m.in. 
informowania, jacy nauczyciele są 
zatrudnieni), a burmistrz nie ma prawa 
żądać od dyrektora takich informacji. 
Zgodnie z Kartą Nauczyciela kontrole 
w kwestii polityki kadrowej dyrektora 
placówki oświatowej, dotyczącej 
zatrudniania nauczycieli, prowadzi 
Kuratorium Oświaty. Burmistrz nie 
otrzymał nigdy zawiadomienia o 
prowadzonej niezgodnie z prawem 
polityce kadrowej dyrektora PM1. 
Jeśli organ nadzorujący, czyli Kura-
torium Oświaty, nie ma zastrzeżeń 
do polityki kadrowej dyrektora w 
zakresie zatrudniania nauczycieli, 
burmistrz nie ma prawa oceniać 
działań dyrektora” - czytamy w 
komunikacie urzędu miasta.

tekst i fot. (stop)

W tym roku docieplone mają 
zostać wszystkie bloki (10 budyn-
ków) na osiedlu Spokojnej Starości. 
Władze spółdzielni mieszkaniowej 

złożyły już w WFOŚiGW wnio-
sek o niskoprocentową pożyczkę. 
Pozostałych 17 bloków w mieście 
spółdzielnia ma docieplić dzięki 
kredytom z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

(stop)

Od podstaw musiała zostać 
odbudowana wiata przystanku 
tramwajowego (naprzeciwko sta-
rego cmentarza), która została 
zniszczona kilka tygodni temu. W 
sumie w mieście wyremontowa-
nych będzie pięć wiat. To kropla 
w morzu potrzeb. Tym bardziej, 
że chuligani upodobali sobie przy-
stanki, które niszczą bez powodu 
co jakiś czas. 

Spółdzielnia dociepli blokiRemontują zdewastowane wiaty

Ciekawe jak długo wiatą nie będą się interesować wandale – 
myślały na głos starsze ozorkowianki

Pracom remontowym przy 
ul. Zgierskiej przypatrywała się 
grupka starszych ozorkowianek. 
Panie wyraziły swoje sceptycz-
ne zdanie, bowiem uważają, że 
wiata szybko zostanie ponownie 
zniszczona.

- Młodzież jest okropna. Jak 
tylko zobaczą, że odnowili wiatę, 
to zaraz ją zniszczą – usłyszeli-
śmy.

To błędne koło. Wiaty trzeba 
remontować, ale jak przemówić 
wandalom do rozsądku. 

(stop)

NEPOTYZM W „JEDYNCE”. ZATRUDNIŁA 
SWOJE CÓRKI Dyrektor Jolanta 

Mucha (nie zgodziła 
się na publikację 
wizerunku) nie widzi 
niczego złego w tym, 
że w kierowanej 
przez siebie placówce 
zatrudniła dwie 
swoje córki 
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Gdy kilka tygodni temu na 
drogach pojawiła się równiarka, 
mieszkańcy osiedla odetchnęli 
z ulgą. Wszyscy byli pewni, że 
wreszcie rozpoczął się długo 
wyczekiwany remont nieutwar-
dzonych ulic. Prace nie przyniosły 
jednak spodziewanego efektu. 
Drogi z powodu wielu dziur znów 
przypominają szwajcarski ser. 

- Myśleliśmy, że po latach wycze-
kiwań wreszcie drogi na naszym 
osiedlu zostaną gruntownie wy-
remontowane – mówi Jerzy Pado-
szyński z ul. Brzoskwiniowej. - Tym 
bardziej, że taki remont zapowie-
dział magistrat. Dlatego jesteśmy 
zaskoczeni, że pojawiła się tylko 

równiarka. Po opadach deszczu 
drogi zostały rozjeżdżone, znów 
są wyboiste. Takie doraźne roboty 
wcale nas nie satysfakcjonują.

Mieszkańcy osiedla na kapitalny 
remont dróg czekają od ponad 30 
lat. Manifestują swoją złość, scep-
tycznie oceniają kolejne zapowiedzi 
remontu dróg, które płyną z urzędu 
miasta. 

Marek Buczel mieszka przy ul. 
Malinowej. 

- Słyszałem, że w tym roku na 
osiedlu rozpocząć ma się remont 
dróg. Ale jak nie zobaczę tego na 
własne oczy, to nie uwierzę. 

Miasto informuje, że do czerwca 
tego roku zostanie przebudowa-
na ulica Brzoskwiniowa wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Malinową. W 
ramach prac na Brzoskwiniowej za-

planowano położenie asfaltu, chod-
ników z kostki brukowej i zjazdów 
do posesji po obu stronach jezdni. 

- Po rozstrzygnięciu przetargu 
będzie wiadomo, jakie będą koszty 
inwestycji. Na ten cel w budżecie 
miasta zarezerwowano w tym 
roku 400 tys. zł. Projekt inwestycji 
został przygotowany w poprzedniej 
kadencji, jednak nie zabezpieczono 
środków na jego realizację. Koszty 
całej inwestycji wynoszą 2 mln 
zł. Jest realizowana w etapach. 
Pierwsze prace w 2012 r. – w ul. 

Brzoskwiniowej i Malinowej zbu-
dowano sieć kanalizacji deszczowej 
wraz z przykanalikami i wpustami 
deszczowymi do deszczówki w ul. 
Konopnickiej oraz wybudowano 
przyłącza wodociągowe i kana-
lizacyjne w ul. Brzoskwiniowej – 
mówi Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza. 

Miasto dwukrotnie składało 
wnioski o dofinansowanie za-
dania z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych; za 
każdym razem projekty uzyskiwały 

pozytywną ocenę, jednak dofinan-
sowania nie przyznano, ponieważ 
pierwszeństwo w uzyskaniu fun-
duszy miały wnioski dotyczące 
przebudowy dróg na terenach 
wiejskich.

Burmistrz Jacek Socha, mimo bra-
ku dofinansowania, podjął decyzję 
o realizacji inwestycji etapami.

Miasto nadal będzie składać 
wnioski o dofinansowanie. Jeśli po-
zyska środki zewnętrzne, są szanse 
na dokończenie inwestycji w 2015 r.

tekst i fot. (stop) 

Rozczarowanie na „owocowym osiedlu” 
OZORKÓW

Niedawno po drogach przejechała równiarka, ale proszę zobaczyć ile jest dziur – mówi pan Jerzy

Zaledwie 150 masek 

Obrona cywilna 
praktycznie nie 
istnieje

OZORKÓW
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie 

sprawiły, że zaczęliśmy analizować 
możliwości obronne naszego kraju. 
W skali mikro, czyli poszczególnych 
miast, niestety nie wygląda to najlepiej. 
Im mniejsza miejscowość, tym gorsze 
wyposażenie lokalnych jednostek 
obrony cywilnej. 

W piwnicy urzędowego budynku 
przy ul. Listopadowej magazynowy 
jest sprzęt, ubrania i specjalistyczna 
aparatura potrzebna w razie zewnętrz-
nych zagrożeń. Choć słowo „specja-
listyczna” jest w tym przypadku na 
wyrost. Większość rzeczy jest bowiem 
sprzed 40 lat. 

- Najnowsze są maski, które trafiły 
do nas za pośrednictwem urzędu 
wojewódzkiego pięć lat temu. Masek 

jest 150 – informuje Piotr Banasiak, 
inspektor ds. wojskowych i OC. 

Przyrządy rozpoznania chemicz-
nego wraz z polowym sprzętem łącz-
ności, czyli telefonami i centralkami, 
są z lat 70-tych. Nie ma profesjonalnej 
odzieży przeciwchemicznej, są jedynie 

ubrania wodoodporne – wykorzysty-
wane głównie podczas akcji przeciw-
powodziowych. Wsparcie finansowe 
obrony cywilnej przez magistrat jest 
minimalne.

- Wystąpiliśmy o pieniądze do urzę-
du miasta i wciąż czekamy – mówi P. 
Banasiak. - Potrzeby są ogromne, choć 
zdajemy sobie sprawę ze skromnych 
możliwości magistratu. W ubiegłym 
roku za urzędowe pieniądze kupili-
śmy tysiąc worków do piasku. Każdy 

kosztował złotówkę. 
Co jest potrzebne? Inspektor ds. woj-

skowych wymienia jednym tchem:
- Aparaty tlenowe, kombinezony w 

razie chemicznego zagrożenia, sprzęt 
łączności bezprzewodowej, radiostacja, 
myjka ciśnieniowa...

W tym roku zaplanowane zostało 
szkolenie drużyny wykrywania i 
alarmowania, która działa w struk-
turach miejskiej obrony cywilnej. 

Nie ma jednak pieniędzy na zajęcia 
praktyczne. Dlatego szkolenie będzie 
teoretyczne. 

tekst i fot. (stop)

W magazynie są telefony i centralki polowe jeszcze z lat 70-tych 

Także z lat 70-tych jest przyrząd rozpoznania chemicznego

Najnowsze są maski. Szkoda tylko, że jest ich zaledwie 150
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Policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego za-
trzymali 28 letnią kobietę, której udowodnili 
rozboje. Wcześniej wpadł jej wspólnik. Duet 
okradał ofiary z kart bankomatowych a 
następnie wypłacał gotówkę. Grozi im kara 
do 12 lat pozbawienia wolności. 

Policjanci pracowali nad kilkoma zda-
rzeniami kryminalnymi, które zaistniały na 
przestrzeni kilkunastu tygodni na podległym 
im terenie. Analizowali każdą uzyskaną 
informację i każdy drobny szczegół. Bazując 
również na dobrym rozpoznaniu środowiska 
przestępczego wytypowali do tych spraw 
znane w środowisku przestępczym osoby: 
31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę. 
Z zebranego w sprawie materiału wynikało, 
że podejrzewani 18 grudnia 2013 r. napadli 
na kobietę zabierając jej pieniądze i telefon. 
Kilka dni po tym okradli inną pokrzywdzoną 
z portfela, pieniędzy, karty bankomatowej, 
dowodu osobistego oraz telefonu komór-
kowego, a następnie posłużyli się skradzioną 
kartą i wypłacili z bankomatu ofiary 600 zło-
tych. Ostatni raz zaatakowali 1 stycznia 2014 
r. przewrócili na chodnik i kopnęli swoją ofiarę 
w twarz, a następnie zabrali podobnie jak w 
drugim opisywanym przypadku pieniądze, 
telefon i kartę bankomatową. Zamierzali 
wypłacić z niej gotówkę, ale celu nie osiągnęli 
z uwagi na blokadę karty. 31-latek został 
zatrzymany pod koniec lutego. Natomiast 
jego 28-letnia kompanka 19 marca 2014 r. 
Kobieta usłyszała zarzuty współdziałania 
w rozbojach i kradzieży. Grozi jej do 12 lat 
pozbawienia wolności.

KPP w Zgierzu 

Na odprawie służbowej kadry 
kierowniczej komendant powia-
towy policji w Zgierzu mł. insp. 
Iwona Lewandowska przedstawiła 
swojego nowego zastępcę - mł. insp. 
Andrzeja Wolaka, który wcześniej 
był komendantem II komisariatu 
policji KMP w Łodzi.

Mł. insp. Andrzej Wolak w niebie-
skich szeregach jest już od prawie 
32 lat. Całe policyjne życie spędził 
w Łodzi zaczynając w kompani 

patrolowo – interwencyjnej Łódź 
Widzew, potem był dzielnicowym, 
a następnie funkcjonariuszem 
wydziału kryminalnego. Z czasem 
awansował na kierownika sekcji 
wydziału kryminalnego KMP 
Łódź, a następnie w tej samej 
jednostce na naczelnika wydziału 
wywiadowczego. Przez ostatnie 
lata kierował II komisariatem policji 
w Łodzi. Mł. insp. Andrzej Wolak 
jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Policjanci łęczyckiej komen-
dy zatrzymali i przedstawili 
zarzut włamania i kradzieży 29 
– latkowi, który okradł siostrę i 
ojca. Jako recydywiście grozi mu 
wyższy wymiar kary niż przewi-
dziane za to przestępstwo 10 lat 
pozbawienia wolności.

16 marca dyżurny odebrał ano-
nimową informację, że z jednej z 
posesji na terenie gminy Grabów 
prawdopodobnie bez wiedzy 
właściciela wywożone są maszyny 
rolnicze. Pod wskazany adres nie-

zwłocznie skierowano patrol mun-
durowych. Policjanci dojeżdżając 
na miejsce zauważyli samochód z 
lawetą a na niej maszyny rolnicze. 
Zatrzymany do kontroli właściciel 
auta wyjaśnił policjantom szcze-
góły dokonanej parę chwil wcze-
śniej transakcji. Okazało się, że z 
pobliskiego gospodarstwa młody 
mężczyzna pod nieobecność i bez 
zgody ojca wyprzedaje sprzęt rol-
niczy. 29 – latek został dowieziony 
do komendy gdzie w policyjnym 
areszcie czekał na wyjaśnienie 
sprawy. Ojciec zatrzymanego war-
tość utraconego mienia wycenił na 
około 7 tysięcy złotych. Znaczną 

jego część odzyskano. Nieuczci-
wy syn 18 marca usłyszał zarzut 
kradzieży maszyn rolniczych, 
złomu użytkowego i sprzętu elek-
tronicznego. W trakcie pracy nad 
materiałem dowodowym okazało 
się, że 29 latek jest podejrzewany o 
kradzież sprzętu elektronicznego, 
którego dokonał pod koniec lutego 
bieżącego roku na szkodę swojej 
siostry. Za ten czyn został również 
rozliczony. Złodziej będzie odpo-
wiadał w warunkach recydywy. 
W listopadzie 2013 roku skończył 
odbywać wyrok za kradzieże i 
włamania.

KPP w Łęczycy 

Uczniowie gimnazjum w To-
poli Królewskiej wzięli udział w 
debacie przygotowanej przez po-
licjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy, której tematem 
przewodnim była cyberprzestęp-
czość.

W związku z ogromną falą 
przestępczości (według oficjal-
nych danych aż 556 milionów 
osób rocznie pada ofiarą prze-
stępstw internetowych, w Polsce 
jest to 7,2 milionów osób), poli-
cjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy w trosce o 
bezpieczeństwo najmłodszych 
użytkowników internetu posta-
nowili podzielić się swoją wiedzą 
na temat zagrożeń płynących z 
aktywności w sieci i nie tylko.

Dzięki uprzejmości dyrekcji 
gimnazjum w Topoli Królewskiej 
zorganizowano spotkanie w trak-
cie którego omówiono współczesne 
zagrożenia płynące z internetu, 
takie jak:

cyberprzemoc, stalking, oszu-
stwa sms – owe, internetowe lo-

sowania, zagrożenia na portalach 
internetowych, pobieranie plików 
z sieci za pomocą portali np. Pli-
kostrada.pl, oszustwa internetowe 
podczas aukcji na różnych por-
talach aukcyjnych, włamania na 
konta e – mailowe (przełamanie 
zabezpieczeń elektronicznych), 
nielegalne rozpowszechnianie za 
pomocą aplikacji P2P, podmiana 
zawartości stron internetowych

Korzystając z obecności blisko 
120 uczniów omówiono również 
zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym, 
konsekwencjach spożywania 
alkoholu oraz o umiejętnościach 
mówienia “nie” w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu lub życiu 
czyli zachowaniach asertywnych. 
W trakcie debaty słuchacze mogli 
liczyć na fachowe informacje z 
ust: komendanta powiatowego 
policji w Łęczycy insp. Pawła 
Karolaka, naczelnika wydziału 
prewencji kom. Krzysztofa Balce-
ra oraz funkcjonariuszy z zespołu 
dw. z przestępczością gospodar-
czą i korupcją oraz zespołu ds. 
nieletnich i patologii. 

Info: policja 

Dzięki obywatelskiej postawie 
mieszkańców gminy Grabów w 
rękach stróżów prawa znalazły 
się dwie złodziejki. 

13 marca około godziny 16.30 
dyżurny łęczyckiej komendy 
odebrał zgłoszenie o kradzieży 
pieniędzy z domu na terenie 
gminy Grabów. Oficer na stano-
wisku kierowania we wskazany w 
zawiadomieniu rejon natychmiast 
skierował patrol policji. Mundu-
rowi, na miejscu w rozmowie 
ze świadkami ustalili przebieg 
zdarzenia. Okazało się, że do 
jednego z domów weszli niepro-

szeni goście. Kiedy po interwencji 
właścicieli intruzi wyszli okazało 
się, że zabrali ze sobą pieniądze. 
Domownicy szybko powiązali 
fakty i ruszyli za podejrzewany-
mi. Dzięki własnej determinacji 
oraz zaangażowaniu i pomocy 
osób postronnych, którzy włą-
czyli się w pościg uciekinierki 
zostały zatrzymane i przekazane 
stróżom prawa. Kobiety oddały 
skradzione mienie a same zostały 
dowiezione do komendy. 20 i 22 – 
latka usłyszały zarzut kradzieży, 
który jest zagrożony karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Złodziejki z zarzutami 

Przestępstwa 
w cyberprzestrzeni 

Nowy zastępca 
komendanta powiatowego

Napadali na 
przechodniów 
i zabierali karty 
bankomatowe 

Okradał siostrę i ojca

ŁĘCZYCA, GRABÓW

GM. ŁECZYCA

W Borkach bmw kierowane przez 22-latka śmiertelnie potrąciło 19-letniego 
pieszego. Do tragedii doszło wczoraj przed godziną 3 rano. Chłopak w okoli-
cach stacji paliw próbował przebiec przez jezdnię. Kierowca bmw był trzeźwy.  

Zginął 19-latek
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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
Schraner 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 

Ślusarz / spawacz
Wykształcenie podstawowe, chęć 

do pracy
PPHU WOJTCZAK

Piotr Wojtczak
Skromnica 3a

95-035 Ozorków
tel. 506 835 166

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętności tynkarskie, 
doświadczenie 1 rok

POLTYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75 

99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Konsultant d/s sprzedaży
Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, doświadczenie w 

handlu min. rok
RS. Trading Lachowscy Sp. j.

Punkt Sprzedaży Plus
Renata Smolińska
ul. T.Kościuszki 6
99-100 Łęczyca

e-mail. leczyca@rstrading.com.pl 

Nauczyciel nauczania 
początkowego

Wykształcenie wyższe: pedagogika 
przedszkolna, pedagogika 

wczesnoszkolna
BAJKOWY ŚWIAT ZABAW „ 

AMKA”
ul. Belwederska 69

99-100 Łęczyca 
tel. 781 712 510

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie mechanik 
maszyn, uprawnienia na wózek 

widłowy, doświadczenie 10lat 
Zakład Agentury Elektrycznej 

„ERGOM” Sp. z o.o.
Topola Królewska   46E

99-100 Łęczyca
tel. 607 373 480

Pakowacz
Zdolności manualne
BIZNES PARTNER

ul. Narutowicza 7/9
90-117 Łódź

tel. 509 402 382

Kierowca kat. D
Prawo jazdy kat. D, mile widziane 

doświadczenie zawodowa
MarQs Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel. 663 735 708

Operator maszyn prasy 
krawędziowej i wykrawarki

Wykształcenie średnie, wózki 
jezdniowe

Kampmann Polska sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21 m. 7

99-100 Łęczyca 
Tel. (24) 721-91-78

e-mail: rekrutacja@kampman.pl

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność prowadzenia 

samochodu i obsługi silosu, 
doświadczenie min. 1 rok.

PPHU GOLD HELLEN Nowakowski 
Sp. J

ul. Mickiewicza 18 
99-100 Łęczyca

tel. 509 686 605, 600 320 053

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe 

mechaniczne
Avecar Kubiak Arkadiusz

Borki 76a
99-100 Łęczyca
tel. 502 344 821 

Oferty pracy-zamknięte:
Pomocnik montażu rurociągu 

nawadniającego
Wykształcenie zawodowe/średnie; 

specjalność ogólna/ techniczne; 
umiejętności manualne; prawo 

jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1 lub 2

Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; 
systematyczność; dokładność; 

język niemiecki – komunikatywny 
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; prawo 

jazdy C+E + HDS.
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pielęgniarka
Uprawnienia do wykonywania 

zawodu pielęgniarki
Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży
Cukiernik 

Doświadczenie w pracy, 
książeczka sanitarno-

epidemiologiczna.
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 

komunikatywność; 
prawo jazdy kat. B

Informacja pokój nr 1 lub 2

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętność pracy w zespole 
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kierowca magazynier
Wykształcenie średnie lub 

zawodowe, prawo jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1 lub 2

Doradca klienta ds. 
telekomunikacyjnych

Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, komunikatywność, 

determinacja, sumienność, 
prawo jazdy kat. B, odporność na 
stres, wysoka kultura osobista, 

prezencja Informacja 
pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca 
Wykształcenie średnie, biegła 

obsługa komputera
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca 
Wykształcenie średnie, chęć do 

pracy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Piekarz
Wykształcenie podstawowe lub 

zasadnicze zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik budowlany
Informacja pokój nr 1 lub 2

Specjalista ds. sprzedaży i 
reklamy

Wykształcenie średnie
Informacja pokój nr 1 lub 2

Magazynier 
Obsługa komputera

Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc piekarza
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedam przyczepę ciężaro-
wą dwuosiową, tzw. Laweta, 
rok produkcji 2012, ładowność  
1200 kg, ciężar 400 kg.  Prze-
gląd ważny do 01.01.2015r. Tel.: 
514 872 868

Sprzedam 4 drzwi wewnętrzne 
z bloku (białe), stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. Tel.: 605 
64 68 80

Sprzedam polską sadzarkę do 
ziemniaków, opryskiwacz 300l 
szer. 10m. Tel.: 24 722 34 39

Odstąpię udziały w TBS przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście. Tel.: 
506 171 800

Sprzedam maszyny do szycia. 
Tel.: 725 461 651

Sprzedam dom w Grabowie. 
Tel.: 608 239 843

Sprzedam M-4 w blokach w 
Ozorkowie. Tel.: 696 788 228

Szwaczki Ozorków – zatrudnię. 
Tel.: 602 193 505

Sprzedam sadzarkę śrutownik, 
chłodziarkę do mleka, brony 
Tel.: 667 713 348

Sprzedam felgi stalowe 15 – 
5x112 – ET45 VW Passat, Audi 
A4, A6 Tel.: 600 738 224

Sprzedam nowe lampy przednie 
do Audi 80B3. Tel.: 668 978 132 

Sprzedam rower damski . 
Stan bardzo dobry. Tel. 721 
155 534

Zatrudnimy dziewczyny do 
prezentacji odzieży. Film, Foto, 
komiks. Płacimy do 50 zł na 
godz. Tel.: 691 63 63 92

Sprzedam Felgi stalowe 13’ 
Rozstaw (4x115mm) Tel.: 790-
307-620

Sprzedam sieczkarnię jed-
norzędową Claas Jaguar 30. 
Talerze, noże i ostrzałka w 
stanie dobrymMaszyna z tar-
ką ziarna w pełni sprawna. 
Wałek przekaźnika mocy w 
komplecie. Zapotrzebowanie 
na moc - 50 KM  Cena 3 495 
zł- do negocjacji.  Tel.:  505 
717 131

Sprzedam skrzynki jedynki na 
owoce i warzywa (na jabłka, 
kapustę pekińską, ziemniaki 
i inne warzywa).  Tel.:  505 
717 131

Sprzedam paleciaki  (ręcz-
ne wózki widłowe), w pełni 
sprawne (2 sztuki) Cena 500 
zł.Podana cena za 1 sztukę. Tel.: 
505 717 131

Sprzedam mieszankę zbożo-
wą,-owies, jęczmień, psze-
nica, Cena 80 zł. Tel.: 606 
537 723

Grunt rolny. Piękne miejsce przy 
nowo wyremontowanej drodze. 
Na działce zbiornik wodny na 
tyłach działki rzeczka.  Pow. 
40 000m² cena za m² 2 zł.  Tel.: 
536 323 902

Mam do sprzedania około 30 
bel siana przechowywane w 
stodole. Możliwy załadunek. 
Tel.:  782 837 944

Sprzedam pompę 65pjm200 z 
silnikiem 11 kw 2940obr. Wy-
dajność  pompy to 600-700l/
min., pompa jest wyposażona 
w szybkozłącza strażackie 
75mm oraz wyłącznik trójkąt/
gwiazda 32A i linkę miedzianą 
10 m 4x10. Cena – 2200 zł. Tel.: 
782 153 061

 Mam do sprzedania zgrabiarkę 
konną, do słomy i siana. Cena- 
400 zł do negocjacji. Tel.:  667 
218 346
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Tradycyjnie z okazji pierwszego 
dnia wiosny, który nieoficjalnie 
przez uczniów nazywany jest dniem 
wagarowicza, w hali łęczyckiego 
gimnazjum odbył się turniej piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców. W 
zawodach wzięło udział stu czter-
dziestu uczniów. Młodzież, która 
szczególnie w tym dniu często szu-
ka wrażeń poza szkołą mogła miło 
i zdrowo spędzić czas poświęcając 
go na sportowe zmagania. Turniej 
ma rangę oficjalnych mistrzostw 
szkoły, więc startujące zespoły 

W pierwszy dzień wiosny na 
lodowisku MOSiR w Zgierzu od-
były się I Mistrzostwa Powiatu 
Zgierskiego w short tracku. Short 
track jest to łyżwiarstwo szybkie na 
torze krótkim. Na lodowisku dy-
stans w biegach indywidualnym 
wynosił 3 okrążenia, w biegach 

drużynowych - parami 4 okrąże-
nia Było to doskonała okazja do 
zakończenie sezonu zimowego 
na lodowisku. W zawodach wzięli 
udział uczniowie Gimnazjum nr 1 
oraz Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. 
Klasyfikację generalną wygrało 
Gimnazjum nr 3. Podczas wręcze-
nia dyplomów oraz medali zostało 
przeprowadzone losowanie spe-
cjalnej nagrody – roweru.

Zwycięstwem nad Lechią To-
maszów siatkarze Bzury kończą 
sezon i zajmują w swojej grupie 6 
miejsce. Mecz w Tomaszowie był 
bardzo zacięty i do rozstrzygnięcia 

potrzeby był tie break, który 16:14 
wygrali siatkarze MKS Bzura.

Lechia Tomaszów Maz. – Bzura 
Ozorków 2:3 (25:20, 17:25, 25:27, 
25:22, 14:16)

Skład Bzury: Bartczak, Wdo-
wiak, Wójcik, Poinc, Piasecki, 
Chałupnik, Antosiak(l)

I Mistrzostwa w short tracku

ZGIERZŁĘCZYCA

OZORKÓW

ZGIERZ

Zwycięstwo na zakończenie sezonu

Mistrzostwa gimnazjum w siatkówce

ambitnie walczyły o jak najwyższe 
lokaty. W kategorii dziewcząt tytuł 
mistrzowski zdobyła klasa trzecia 
F, drugie miejsce zajęła druga B a 
trzecie reprezentacje klas trzeciej 
ED i pierwszej BC. Także wśród 
chłopców najlepsza okazała się trze-
cia F, na drugim miejscu uplasowała 
się druga B a na trzecim trzecia BC. 
Brawa należą się najlepszym zespo-
łom, jednak najważniejsza w tym 
przypadku była idea masowości i 
dobrej wspólnej zabawy. Gratulacje 
także dla nauczycieli wychowania 
fizycznego za pomysł i sprawne 
przeprowadzenie imprezy.

Zarówno wśród dziewcząt jak 
i chłopców do zawodów zgłosiło 
się 5 szkół gimnazjalnych. Dru-
żyny rywalizowały na obiektach 
MOSiR Zgierz - hali widowiskowo 
sportowej oraz małej sali. Zawody 
zostały rozegrane systemem każdy 

z każdym. Turniej trwał dwa dni. 
Rywalizacja wśród dziewcząt zo-
stała zdominowana przez Gim-
nazjum Miejskie z Aleksandro-
wa Łódzkiego. Wśród chłopców 
najlepsze okazał się Zespół Szkół 
Licealno - Gimnazjalnych w 
Głownie. Te dwie szkoły będą 
reprezentowały powiat zgierski w 
finale rejonu.

Mistrzostwa powiatu w koszykówce

Hurtap Łęczyca MISTRZEM POLSKI U-18
ŁĘCZYCA

W grodzie Boruty spotkało się 
12 najlepszych zespołów z całej 
Polski: Rekord Bielsko Biała, 
CityZen Poznań, Wisła Krakbet 
Kraków, Gwiazda Ruda Ślaska, 
PBDI Unisław Team, BSF Boch-
nia, Junior Hurtap Łęczyca, Stal 
Zabrze, Góral Tryńcza, Solne 
Miasto Wieliczka, GSF Gliwice, 
Red Dragons Pniewy. Drużyny 
rozegrały mecze w czterech gru-
pach walcząc o wejście do fazy 
pucharowej. 

Mecze finałowe były niezwykle 
emocjonujące. Na parkiecie stanę-
li na przeciwko siebie futsaliści 
z Łęczycy oraz ubiegłoroczny 
mistrz Polski - Gwiazda Ruda 
Śląska. Trybuny wypełnione 
były po brzegi, a kibice łęczycan 
nie zawiedli i bardzo skutecznie 
dopingowali swojej drużynie. 
Początek meczu był bardzo wy-
równany. Widzieliśmy wiele 
prób zaskoczenia obu bramkarzy 
strzałami z dystansu. W pierw-
szej połowie wpadła tylko jedna 
bramka. Strzelcem bramki po 
raz kolejny w tych finałach był 
niezawodny Krystian Osiński z 
Hurtapu. Drugą połowę lepiej 
rozpoczęli goście, którzy wyko-
rzystując przedłużony rzut karny 
zdobyli bramkę, której strzelem 
był kapitan Gwiazdy - Patryk 
Krzemiński. Ostatnie słowo na-

leżało już tylko do Hurtapu. Na 
niespełna trzy minuty do końca 
spotkania upragnioną bramkę 
dla gospodarzy strzelił Szymon 
Ignaczak. Goście co prawda 
wycofali jeszcze bramkarza, lecz 
łęczycanie nie dali się zaskoczyć. 
Wiadome było jedno - Hurtap o 
godzinie 16-tej zagra w wielkim 
finale!

Na parkiecie spotkały się dwa 
zespoły finałowe - Junior Hurtap 
Łęczyca i Solne Miasto Wieliczka. 
Po rozgrzewce nastąpiła oficjalna 
prezentacja każdego z zawodni-
ków. Początek meczu był bardzo 
wyrównany, ale na prowadzenie 
wyprowadził gospodarzy nie 
kto inny, jak Krystian Osiński. 
Do przerwy na tablicy widniał 
wynik 1:0 dla gospodarzy. Drugą 
połowę lepiej zaczęli zawodnicy z 
Wieliczki, którzy szybko odrobili 

stratę, a nawet wyszli na prowa-
dzenie. Na 5 minut przed końcem 
wyrównał Osiński 2:2. Do końca 
meczu wynik nie uległ zmianie. 
Potrzebna była 5 minutowa do-
grywka. Już w pierwszej minucie 
dodatkowego czasu gry bramkę 
dla Hurtapu, cudownym strza-
łem zdobył Michał Adrjańczyk. 
Do końca spotkania pozostały 
jeszcze 4 minuty. Goście od razu 
po straconej bramce wycofali 
bramkarza. Napór na bramkę 
Hurtapu kończył się na obronie 
lub dobrze broniącym tego dnia 
Kacprem Brzezińskim. Mimo 
kilku okazji wynik się nie zmienił 
i można było rozpocząć święto-
wanie. MVP meczu finałowego 
wybrano bramkarza z Łęczycy - 
Kacpra Brzezińskiego. Mistrzem 
Polski U-18 został Hurtap Łęczyca.

źródło: hurtapleczyca.pl

W zgierskiej hali MOSiR odbył 
się turniej Okręgowej Ligi Karate 
Tradycyjnego. Tym razem celem 
była nie tylko walka o medale i 
własny rozwój ale również zbiórka 
pieniędzy na rehabilitację Anety 
Zatwarnickiej instruktorki karate, 
której w wyniku choroby amputo-
wano dłonie i nogi. Licznie przybyli 
kibice okazali się szczodrzy. 

Zawodnicy z Ozorkowskiego 
Klubu Karate wypadli bardzo do-
brze zdobywając 11 medali.

W grupie młodzieżowców i 
seniorów nie pierwszy raz bez-
konkurencyjny okazał się Robert 
Cytrowski w kumite (walka). 
Juniorka Sara Michael w kata (for-
ma) wywalczyła złoto a w kumite 
zajęła trzecia pozycję jej koleżanka 

klubowa Magdalena Matuszkie-
wicz w kumite okazała się trochę 
lepsza przywożąc do domu srebr-
ny medal. Jakub Kapica – junior 
młodszy w kata uplasował się na 
czwartej pozycji.

Najmłodsi zawodnicy również 
nie zawiedli. W grupie 9 lat i młodsi 
Paweł Miksa zajął drugie miejsce 
wyprzedzają Marcela Różalskiego, 
które był trzeci. Następna grupa 10-
11 lat była dla ozorkowian również 
szczęśliwa Domini Kotliński, który 
etatowo już zdobywa medale był 
drugi a Wiktor Jęczkowski trzeci. 
Grupa 12-13 lat i kolejne medale 
złoto dla Karoliny Wojtczak i brąz 
dla Jakuba Marciniaka.

Ogółem w zawodach wystarto-
wało 320 zawodników z 13 klubów.

Kolejne sukcesy karateków z Ozorkowa

Na zdjęciu z prawej Robert Cytrowski w trakcie kopnięcia ushiro 
keri, jego przeciwnik Konrad Kardas z Wielunia. 
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Fani amerykańskiej drużyny Kansas City Chefs nie są 
oficjalnie najgłośniejsi na świecie – taką wiadomość prze-
kazał sędzia obecny podczas bicia rekordu Guinnessa na 
stadionie Centurylink Stadium. „Tytuł na najgłośniejszy 
doping należy od teraz do kibiców zespołu Seattle 
Seahorse”, dodał juror. Zgodnie z jego oświadczeniem, 
kibice krzyczeli z mocą 137,6 dB. „Volume 12″, bo tak nazy-
wała się formacja, która pobiła rekord, wytworzyła hałas 
porównywalny do startującego odrzutowca. Rekordowe 
okrzyki wybrzmiewały przed 12 i pół minuty.

Najstarsze drzewo w Polsce to cis pospolity z Henryko-
wa Lubańskiego (k. Lubania, woj. dolnośląskie). Eksperci 
szacują jego wiek na około 1300 lat, co jest niekwestiono-
wanym rekordem wśród polskiej flory. Historia drzewa 
sięga 1423 roku, czyli momentu, w którym król Władysław 
Jagiełło zabronił wycinania cisów. Była to niezwykle 
mądra decyzja naszego monarchy, ponieważ już wte-
dy wiadomo było, że cis pospolity występuje w Polsce 
niezwykle rzadko i należy go chronić. Cis henrykowski 
leży w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy posesji 
293. Obwód jego pnia wynosi 150 cm (kiedyś 5 metrów), 
natomiast wysokość ok. 13 m. 

Nie zawsze mamy dla was pozytywne informacje. Dziś 
informujemy o odejściu najstarszego flaminga na świe-
cie. Śmierć nastąpiła w zoo w miejscowości Adelaide na 
południu Australii. Flaming dożył naprawdę sędziwego 
wieku – niedawno skończył 83 lata. Biorąc pod uwagę, że 
średnia długość życia tych dużych ptaków to 20-30 lat, 
Różowy (nazwany tak od gatunku flaminga różowego, 
który reprezentował) był niekwestionowanym rekordzi-
stą. Obecnie do tytułu najstarszego flaminga świata pre-
tenduje jego kolega pochodzący z Chile. Flaming chilijski 
był najlepszym przyjacielem Różowego i razem z nim 
mieszkał na wybiegu już od wielu długich lat. Obecnie 
„Chilly” ma 65 lat.

Głośni kibice z Seattle Najstarsze drzewo 
w Polsce

Śmierć różowego 
flaminga


