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Monitoring 
bez kamery!

Co stało się na osiedlu w Ozorkowie?

OSTRA KRYTYKA KSIĘDZA

Następny numer ukaże się 28 kwietnia

Zdrowia, szczęścia, 
humoru dobrego, 

A przy tym wszystkim 
stołu bogatego, 

Mokrego dyngusa, 
smacznego jajka 
I niech te święta 
będą jak bajka. 
Życzy redakcja

str. 9

Ksiądz Stanisław Mordoń jest 
negatywnie oceniany przez 
niektórych parafian. Źródłem 
konfliktu jest odmowa poświęcenia 
pokarmów wielkanocnych o godzinie, 
którą ustalili mieszkańcy.

Wielkanocny 
kiermasz
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Przed Palmową Niedzielą na łęczyckim rynku dobrze sprzedawał 
się bukszpan i palemki

Więcej za mięso, nabiał i ciasta
życzenia

życzenia

Nawet o jedną trzecią więcej wy-
damy w tym roku pieniędzy na 
Wielkanoc w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Święta stają się dla nas co-
raz droższe. Zarobki stoją w miejscu. 

Porównaliśmy ceny w sklepach z 
tymi, które były rok temu. Wzrosły 
ceny nabiału. Za kilogram twarogu 
płacimy prawie 2 złote więcej niż w 
roku ubiegłym. Zdrożały jajka. Za 30 
sztuk zapłacimy więcej już o 1,50 zł. 
Dramatycznie drożeje mięso. Więcej 
zapłacimy też za pieczywo. 

- Wydam na tegoroczną Wielkanoc 
na pewno więcej pieniędzy niż rok 
temu – słyszymy od pani Mirosławy 
Bąk, którą spotkaliśmy w centrum 
Łęczycy. - Być może ktoś kto nie ma 
dużej rodziny jeszcze nie zauważy 
tego wzrostu wydatków. Ja mam sporą 
rodzinę i przy dużych zakupach wzrost 
wydatków jest na poziomie 100 – 300 
złotych. 

Zaglądamy do łęczyckich sklepów 
mięsnych. 

Cena kilograma białej 
kiełbasy to wydatek 
od 9 do 17 złotych. 
Sprzedawcy po-
wiedzieli nam, 
że cena może się 

jeszcze zmienić. Pytanie tylko w którą 
stronę. Niektóre sklepy mówią o 

promocjach. Tam ceny mogą 
być niższe. Znając jednak 

życie w niektórych 
sklepach ceny mięsa 
i wędlin mogą być 
tuż przed Wielka-
nocą wyższe niż 
obecnie. 

Kilogram szyn-
ki kosztuje teraz 

od 18 do 24 złotych. 
Najdroższe są szynki 

bez konserwantów.
W cukierniach przyj-

mowane są już zamówienia 
na ciasta. Najczęściej zamawiane są 

babki, serniki, mazurki. Na szczęście 
ceny ciast w porównaniu z ubiegło-
rocznymi niewiele poszły w górę. 

Babkę można kupić już za 10 złotych. 
Najwięcej zapłacimy za sernik. Kilo-
gram kosztuje ponad 20 złotych. 

Do świątecznych wydatków na 
pewno niektórzy będą musieli jeszcze 
doliczyć alkohole. Cena trunków 
podskoczyła na początku tego roku w 
związku z podwyżką akcyzy. 

(red)

Pan Stefan: Planuję spędzić te 
święta tradycyjnie. Mam zamiar 
nie wydawać dużo pieniędzy na 
święta, ale zobaczymy, czy to się 
uda. Najważniejsze, aby Wielkanoc 
była zdrowa i spokojna. 

Reporter pyta: jak mieszkańcy spędzą Wielkanoc? 

Pani Marianna: Wielkanoc spę-
dzę z córką, która do mnie przyje-
dzie. Zjemy świąteczne śniadanie. 
Na święta chcę wydać mniej 
pieniędzy, niż rok temu. Trzeba 
oszczędzać. 

Pani Wiesława: W tym roku 
w święta będę sama. Rodzina 
mieszka daleko. Na pewno nie 
wydam dużo pieniędzy. Wszyst-
ko jest drogie a ja mam niską 
emeryturę. 

Wiktoria: Z rodzicami jadę do 
cioci. Z mamą umaluję jajka. 
Najbardziej w Wielkanoc lubię 
przystrajać koszyczek. Fajnie, że 
będę mogła zobaczyć się z kuzy-
nostwem.

Pan Kazimierz: Oczywiście 
święta spędzę z najbliższą rodzi-
ną. Jeśli chodzi o wydatki, to nie 
wiem, ile na Wielkanoc pójdzie 
pieniędzy. Finansami zajmuje się 
moja żona. 

Wielkanoc droższa 
niż rok temu 

ŁĘCZYCA
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Na Wielkanoc nie może zabraknąć jaj i białej kiełbasy

Szósta niedziela Wielkiego Postu 
nazywana jest Niedzielą Palmową, 
czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna ob-
chody Wielkiego Tygodnia. Wczoraj 
mieszkańcy tłumnie odwiedzali ko-
ścioły w których poświęcone zostały 
palemki. Zwyczaj święcenia palm 
pojawił się ok. VII w. na terenach 
dzisiejszej Francji. Z kolei procesja 
wzięła swój początek z Ziemi Świę-
tej. Ewangeliści opowiadają o tym, 

jak Chrystus dosiadający osiołka 
wjechał od strony Góry Oliwnej do 
Jerozolimy w chwale i przy radosnych 
okrzykach wiernych. Rzucali oni na 
drogę swoje płaszcze oraz liście pal-
mowe, by wyrazić hołd i uwielbienie 
dla Syna Bożego. Osiołek jest symbo-
lem skromności i pokory Króla, który 
przybierając ciało człowieka, chciał się 
jak najbardziej zbliżyć do zwykłych 
prostych ludzi. 

Niedziela Palmowa
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Już ponad dwa tygodnie nie 
działa monitoring przy jednym z 
głównych skrzyżowań w mieście. 
To skandal – mówią nasi Czytelni-
cy. Zepsuta kamera została zdjęta 
dopiero w południe w środę, tuż 
po drugim groźnym wypadku 
w tym miejscu w którym na 
przejściu potrącony został pieszy. 
Tydzień temu na przejściu także 
doszło do potrącenia. Wciąż nie 
ma możliwości przeanalizowania 

zdarzeń drogowych a poszkodo-
wani nie mogą udowodnić, że do 
wypadków dochodzi nie z ich 
winy. 

Policja nie dysponuje zapisem z 
monitoringu. Nie ma takiej moż-
liwości, bo kamera jest zepsuta a 
nikt wcześniej nie pomyślał, aby 
naprawa monitoringu odbyła się 
w szybszym tempie. To naprawdę 
dziwna sytuacja. Po co taki monito-
ring? - pytają się mieszkańcy. 

W środę rano na przejściu po-
trącony został nastolatek. Dwie 
godziny później pojawili się 
pracownicy, którzy na zlecenie 
łęczyckiego magistratu wyjęli 
zepsutą kamerę.

Wypowiedź jednego z pracowni-
ków ekipy naprawczej była zaska-
kująca w kontekście komentarza z 
biura prasowego urzędu miasta.

- Kamera już działa – usłyszał na 
miejscu dziennikarz.

Niestety. Nic z tych rzeczy. Oto 
wypowiedź Krzysztofy Łuczak, 
rzecznika burmistrza Łęczycy. 

-  Awa r ia  ka mer y zosta ła 
zgłoszona 1 kwietnia br. Ak-
tualnie trwają prace związane 
ze zdiagnozowaniem i usunię-
ciem usterki, która zakłóca jej 
prawidłowe funkcjonowanie. 
Prace wykonywane są w ra-
mach gwarancji – odpowiada 
K. Łuczak. 

Nie wiadomo więc, kiedy mo-
nitoring w centrum miasta – do-
dajmy blisko magistratu – będzie 
działał. Mamy nadzieję, że usterka 
kamery zostanie naprawiona jak 
najszybciej. 

Warto dodać, że po wypadkach 
na skrzyżowaniu władze miasta 
ogłosiły, że w tym miejscu w przy-
szłym roku rozpocznie się budowa 
ronda. 

tekst i fot. (stop)

Tak to się robi w Łęczycy, czyli monitoring bez kamery

Prace naprawcze monitoringu rozpoczęły się zdecydowanie za 
późno

Skrzyżowanie ul. Kaliskiej z Konopnicką jest niebezpieczne. Czy 
w tym miejscu będzie rondo?
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Zdaniem Piotra Szukalskiego, so-
cjologa z Uniwersytetu Łódzkiego, 
wzorem krajów zachodnioeuropej-
skich stajemy się społeczeństwem, 
w którym zwiększa się coraz bar-
dziej przyzwolenie na rozwody w 
każdym wieku. Z badań przepro-
wadzonych kilka lat temu przez 
Fundację Mamy i Taty wynika, 
że aż 84% Polaków jest zdania, iż 
liczba rozwodów w Polsce to drugi 

najpoważniejszy po narkomanii 
problem społeczny. Najczęstszymi 
przyczynami rozstania małżonków 
są zdrada i niezgodność charak-
terów. 

Postanowiliśmy się dowiedzieć, 
jakie są dane statystyczne dotyczące 
rozwodów, prowadzone przez USC 
w Łęczycy.

- Pracuję w USC  jako kierownik 
od 11 lat. Kiedy objęłam to stanowi-
sko rozwodów było dużo. Później 
ich liczba zmalała, ale obecnie znów 
da się zauważyć, że rozwodów jest 

sporo. W 2012 zarejestrowanych 
było około 50, w 2013 r. około 40. W 
roku obecnym mamy ich już około 
20 – mówi kierownik USC.

Rozwodzą się małżonkowie z 
różnym stażem pożycia. Nie ma 
na to żadnej reguły. Jedni po kilku 
latach, inni kilkunastu lub nawet 
kilkudziesięciu. 

- Pamiętam taki przypadek, 
kiedy do rozwodu pewnej pary 
małżeńskiej doszło po pół roku od 
zawarcia związku, zatem małżeń-
stwo musiało trwać zaledwie 2 - 3 

miesiące. Jeśli nie ma orzekania o 
winie którejś ze stron , rozwód 
można uzyskać w krótkim czasie. 
Taka łatwość zapewne wpływa na 
rosnącą liczbę rozwodników – sły-
szymy w urzędzie.

Maleje liczba zawieranych 
małżeństw. W 2007 
roku związek 
zalegalizowa-
ło 179 par, w 
roku poprzed-
nim 137.

(aga)

Rośnie liczba rozwodów. Maleje liczba zawieranych małżeństw
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Rozżalona matka chorego 

dziecka z gorączką mówiła mi 
niedawno o tym, że nie mogła 
blisko zaparkować auta przy 
przychodni zdrowia z powodu 
usypanej góry piachu na drodze 
dojazdowej. Zainteresowałem się 
sprawą – słyszymy od Zenona Ko-
perkiewicza, miejskiego radnego. 

Piach został usypany w po-
bliżu ul. Konopnickiej, na dro-
dze prowadzącej do prywatnej 
przychodni zdrowia. Leży w 
tym miejscu od kilkunastu dni. 
Zmotoryzowani rodzice chorych 
dzieci nie ukrywają zdenerwo-

wania. Z powodu przeszkody 
nie można dojechać tuż pod 
przychodnię zdrowia. 

- Przecież, gdy dziecko jest chore 
a w dodatku ma gorączkę, to zro-
zumiałe, iż każdy chce podjechać 
autem jak najbliżej wejścia do 
przychodni – mówi pani Beata. - 
Nie wiem, kto wpadł na pomysł, 
aby na drodze wysypać piach. To 
na pewno nie było przemyślane. 

Zenon Koperkiewicz twierdzi, 
że piach został usypany na drodze 
dojazdowej przez Zieleń Miejską. 

- Powiedzieć, że takie działania 
nie są przemyślane, to tak, jakby 
nic nie powiedzieć. Moim zda-
niem to jest po prostu głupota. Jak 
można wysypać piach na drodze 

prowadzącej do przychodni zdro-
wia – nie ukrywa emocji samo-
rządowiec. 

Dzwonimy do Adama Kujawy, 
dyrektora Zieleni Miejskiej.

- Droga wcale nie jest dojaz-
dowa – przekonuje szef ZM. 
- Nie będę ukrywał, że piach 
został wysypany w tym miejscu 
specjalnie. Kierowcy skracali 
sobie drogę jadąc z ul. Kaliskiej, 
wjeżdżając na prywatny teren a 
następnie wyjeżdżali wprost na 
Konopnicką. Niestety prywatny 
teren nie jest utwardzony i dla-
tego samochody bardzo brudziły 
błotem ulicę Konopnicką. Mu-
siałem temu zapobiec. Zresztą 
w pobliżu przychodni są trzy 
prywatne działki i to ich właści-
ciele powinni zagospodarować 
ten teren. Po usunięciu piachu 
planuję wbicie na drodze meta-
lowych słupków. Kierowcy nie 
będą już robili sobie skrótów a 
do przychodni można dojechać 
z drugiej strony. 

A. Kujawa twierdzi, że nikt jesz-
cze nie skarżył się na piach.

Z kolei dr Krzysztof Hopaluk 
ma nadzieję, że droga będzie już 
niedługo ponownie przejezdna. 

- Piach powinien zostać usypany 
z boku, tak, aby można było prze-
jechać – słyszymy od właściciela 
przychodni. - Jestem zaskoczony 
wypowiedzią dyrektora Zieleni 
Miejskiej i planami wbicia słup-
ków. 

tekst i fot. (stop)

Radny w roli 
rzecznika 
pacjentów

Radny Koperkiewicz staje po stronie pacjentów. Krytykuje usypanie piachu na drodze do przychodni 

Dr Hopaluk - „Pacjenci skarżą się na brak możliwości dojazdu 
do przychodni”
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Ksiądz Stanisław Mordoń ma 
wielu wrogów. Ludzie mówią 
o księdzu bardzo negatywnie. 
Mają mu za złe, że nie liczy się z 
ich zdaniem. Przed Wielkanocą 
rozgorzał konflikt o godzinę 
poświęcenia pokarmów. To nie 
jedyny powód waśni. - Nie chce-
my takiego księdza – mówi Hen-
ryka K. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). - Jezus też był kryty-
kowany i cierpiał – odpowiada 
duchowny z Mazewa. 

Mieszkańcy Daszyny chcą, aby 
ksiądz poświęcił w lokalnej remizie 
pokarmy o godzinie 10. Wiadomo 
już, że tak się nie stanie. Ksiądz po-
informował parafian, że święconka 
z jego udziałem będzie dopiero o 
14. Ludzie się buntują.

- Ksiądz robi tak, jak jest mu 
wygodnie. Nie liczy się z naszym 
zdaniem – uważa pani Henryka. 
- Kilka dni temu rozmawialiśmy 
z księdzem. Prosiliśmy go, aby do 
nas przyjechał. Odmówił. 

Ksiądz Mordoń tak tłuma-
czy swoją decyzję. 

- W kościele w Mazewie 
święcę pokarmy od rana. W 
gminie jest wiele wiosek i każ-
da jest zapisana na święconkę 
na konkretną godzinę. Nie ma 
możliwości, abym przyjechał 
do Daszyny o godzinie, którą 
wyznaczyli mieszkańcy – 
słyszymy.

KSIĘDZA MORDONIA 
NIKT NIE ZROBI W KO-
NIA

Nasi rozmówcy pamiętają 
słowa duchownego tuż po 
objęciu parafii.

- Powiedział, że nikt go nie 
zrobi w konia. To miał być taki 
żart, ale swoją postawą udo-
wadnia, że dba jedynie o swoje 
interesy. Ksiądz powinien być 
dla parafian a nie parafianie dla 
księdza – słyszymy od Henryki 
K. - Kiedyś kazania były wzrusza-
jące. Poprzedni ksiądz Wiesław 
Nawrocki, który jest już emery-
tem, potrafił wzruszyć ludzi. A 
teraz podczas mszy ksiądz Mor-
doń mówi jedynie o pieniądzach. 
Ostatnio zakomunikował, że 
parafianie muszą dać na tacę 36 
tysięcy złotych na odnowienie 
zniszczonych figurek świętych. 

Ksiądz nie ukrywa tego, że 
prosi wiernych o wsparcie na 
niezbędne remonty.

- Nasz kościół potrzebuje reno-
wacji, ale na pewno nie jest tak, że 
podczas kazania mówię jedynie o 
pieniądzach. Zdaję sobie sprawę, 
że niektórzy mnie nie lubią, że 
mnie krytykują. Jezusa Chrystusa 

też 
krytykowano. Boli mnie to, cier-
pię, ale będę czynił to co do tej 
pory. 

W Daszynie coraz więcej miesz-
kańców odwraca się od miejsco-
wej parafii.

- W niedziele jeżdżę na mszę 
do braciszków Bernardynów do 
Łęczycy – mówi pan Jerzy. - Uwa-
żam, że ksiądz Mordoń traktuje 
swoje zajęcie jak pracę a nie jak 
powołanie. 

NIE TAK SIĘ MODLICIE...
Podobno źle się modlimy – 

mówi jedna z parafianek. Zbyt 
wysoko kładziemy palce na klatce 
piersiowej. Ksiądz Mordoń wciąż 
nas strofuje. Kto by to wytrzy-
mał?

Krytykowany duchowny do-
myśla się dlaczego ma aż tak złą 
opinię.

- Po objęciu przeze mnie tej pa-
rafii zmieniłem radę parafialną. 

O s o b y 
ze starej rady mnie krytykują, 
bo nie mogą się pogodzić z moją 
decyzją. Szkoda, że nawet przed 
świętami nie zmieniły swojego 
postępowania. Ci ludzie nie 
przestrzegają nauki kościoła a 
to, że nie chodzą na mszę do 
Mazewa to wyłącznie ich wybór. 
Wiem, kto mnie krytykuje, ale 
nie zamierzam z nimi walczyć. 
Niech jeżdżą na msze do Łęczycy. 
W naszym kościele w Mazewie 
jest dużo parafian, którzy mnie 
popierają.

Mieszkańcy mają nadzieję, że 
pomimo nieporozumień, poświę-
cenie pokarmu wielkanocnego 
odbędzie się o wskazanej przez 
nich godzinie.

- Być może ksiądz rezydent 
będzie mógł o godz. 10 poświęcić 
pokarm. Jeszcze tego nie wiem. 
Zobaczymy – mówi ks. St. Mor-
doń. 

tekst i fot. (stop)

Parafianie chcą święconki przed południem

Ksiądz odmawia...
GM. DASZYNA

Wiem, że jestem krytykowany. Podobnie jak Chrystus – słyszymy od duchownegoKościół w Mazewie – coraz więcej wiernych jeździ jednak 
na msze do łęczyckiego klasztoru ojców Bernardynów 

„Mam już rozpisane święcenie pokarmów. Daszyna przypada 
na godz. 14”

Przed Wielkanocą rozgorzał konflikt o święconki
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Na przełomie kwietnia i maja 
Punkt Informacji Turystycznej 
będzie otwarty przez 7 dni w 
tygodniu. Punkt świadczy usługi 
przewodnickie. Można się dowie-
dzieć, gdzie znajdują się najbliż-
sze miejsca noclegowe, punkty 
gastronomiczne a także kupić 
mapy, turystyczne przewodniki i 
pamiątki. - Jeśli chodzi o samą Łę-
czycę, to ogromne rzesze turystów 
ściągają oczywiście na coroczny 
międzynarodowy turniej rycer-

ski. Z każdym rokiem impreza 
cieszy się większym zaintereso-
waniem turystów, ale też bractw 
rycerskich. Turniej odwiedzają też 
rycerze z zagranicy - mówi Jacek 
Ziółkowski, prezes Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Centralny 
Łuk Turystyczny. - Chciałbym 
rozwinąć turystykę naszego re-
gionu jeszcze bardziej. Dysponu-
jemy przecież wieloma ciekawymi 
miejscami oraz piękną przyrodą. 
Niestety na wszystko potrzebne 
są odpowiednie fundusze. Nasz 
punkt mógłby być większy.

(aga)

Wiele osób cierpi na alergię. Do-
tyka to dzieci oraz dorosłych. U do-
rosłych alergię najczęściej wywołują 
pyłki krzewów, drzew oraz traw. 
Dlatego schorzenie najczęściej obja-
wia się wraz z wiosną. Aby uniknąć 
zaczerwienienia i łzawienia oczu 
oraz kataru, alergicy powinni 
przestrzegać zaleceń lekarza i przyj-
mować odpowiednie lekarstwa. 
W przeciwnym razie może dojść 
do nasilenia objawów. Niestety w 
łęczyckim szpitalu brakuje specja-
listy - alergologa dla dorosłych. Dla 
niektórych mieszkańców to spory 
problem, ponieważ muszą szukać 
pomocy poza miastem. Nieleczenie 
- z pozoru niegroźnej alergii - może 
spowodować, że jedna jej postać 
przekształci się w inną jej formę 
lub doprowadzi do rozwoju astmy. 

(aga)

Do redakcji zadzwoniła Czytel-
niczka, która twierdziła, że ktoś 
strzela do ptaków w zabytkowym 
parku. 

- Jestem tym bardzo zaniepokojo-
na – usłyszeliśmy. - Strzały słychać 
prawie codziennie. Nie wiem czy 
ktoś strzela z broni ostrej, czy też 
tylko z hukowej. Poza tym teraz jest 
okres ochronny. Tego typu sytuację 
nie powinny mieć miejsca.

Na miejscu dowiadujemy się, że 
rzeczywiście dość często miesz-
kańcy słyszą wystrzały. W parku 

rozmawialiśmy z mieszkańcami. 
W tym dniu nikt do ptaków nie 
strzelał. 

- Czasami słyszę huk, ale nie są-
dzę, aby ktoś strzelał z broni ostrej 
do ptaków – twierdzi pani Monika. 
- Już raczej straszy gapy, których 
niestety nie brakuje.

Park stał się ulubionym miejscem 
gawronów. Na drzewach gniazd 
jest pełno.

- Jak gapy wracają wieczorem do 
gniazd, to niebo jest wręcz czarne. 
Ptaków są tysiące – uważa kolejny 
mieszkaniec Daszyny. 

Kazimierz Rzetelski, z którym 
również rozmawialiśmy na temat 

wystrzałów, jest pewien, że w parku 
nikt do ptaków nie strzela. 

- To rolnicy rzucają na polach 
petardy hukowe, aby odstraszyć 
gapy. Echo niesie huk wystrza-
łów i ludzie może faktycznie 
myślą, że do ptaków ktoś strzela 
w parku. Trwają teraz zasiewy 
a te ptaszyska są wyjątkowo na-
tarczywe. Ktoś powinien zrobić z 
nimi porządek. Nasz park przez 
te gapy wygląda strasznie. Trawa 
upstrzona odchodami, drzewa 
usychają. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby strącenie po okresie 
ochronnym gniazd.

tekst i fot. (stop)

Punkt Informacji Turystycznej 7 dni w tygodniu

ŁĘCZYCA

W łęczyckim szpitalu brakuje 
alergologa dla dorosłych

DASZYNA

W parku w Daszynie gawronów jest coraz więcej. Mieszkańcy mają dość ptaków

KTO W PARKU 
STRZELA DO PTAKÓW?
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OGŁASZAMY NABÓR DO PRZEDSZKOLA
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

ul. Kaliska 13 w Łęczycy
Nasze przedszkole to miejsce, 
w którym dzieci z autyzmem, 
zaburzeniami rozwoju, niepeł-
nosprawnością znajdą dosto-
sowane do swoich potrzeb 
metody i formy pracy. 

Oferujemy
- dowozy busem szkolnym dzieci 
z okolic Łęczycy 
- realizację podstawy progra-
mowej
- opiekę nad dziećmi w małych 
grupach, co zapewnia indywidu-
alizację pracy
- doświadczoną kadrę pedago-
giczną
- opiekę psychologiczno – peda-
gogiczną i logopedyczną
- bezpłatne zajęcia dodatkowe 
z terapii logopedycznej, inte-

gracji sensorycznej oraz udział 
w zajęciach terapeutycznych z 
psychologiem

Rekrutacja trwa 
do 30 kwietnia 2014

Liczba miejsc 
w przedszkolu jest ograniczona

Zespół Placówek Edukacyjno
 – Wychowawczych w Łęczycy, 

ul. Kaliska 13, 
Tel. 24-721-35-85, 

tel/fax 24-388-36-00

Do swojego mieszkania w 
bloku przy ulicy Zachodniej 3 
zaprosiła nas Teresa Książek.  
Od progu mieszkanie budzi 
pozytywne wrażenie. Wydaje 
się, że wszystko jest tu w jak 
najlepszym porządku. Ale to tyl-
ko pozory. Nasza Czytelniczka 
kieruje nas do jednego ze swoich 
pokoi. Przed wejściem do niego 
radzi zakryć nos i usta 
chusteczką.

- Uprzedzam, 
tam jest strasz-
ny smród. 
Nie da się 
normal-
nie od-
dychać 
- oznaj-
mia lo-
kator-
ka. 

W i -
d o k 
pomiesz-
c z e n i a 
jest  prze -
rażający. Na 
ścianach zacieki 
i grzyb. Okno i pa-
rapet również porośnięte 
grzybem. 

- Drzwi tego pokoju muszą 
być cały czas zamknięte, żeby 
odór nie roznosił się po całym 
mieszkaniu. Nie mogę korzystać 
z tego pomieszczenia, no bo jak? 
Stoi puste. Pozostałe też pozo-
stawiają wiele do życzenia, w 
nich też są zacieki na ścianach, 
nieszczelne okna. No, ale ten 
jest w najgorszym stanie. Nie 
ja zaniedbałam ten lokal, to jest 
skutek złego stanu budynku, byle 
burza powoduje, że na ścianach 
pojawiają się zacieki. Wiele lat 
temu skierowałam sprawę do 
Sądu Rejonowego w Łęczycy 
przeciw Spółdzielni Mieszkanio-
wej “Łęczycanka” (do której blok 
należy). Sąd w roku 1999 wydał 
wyrok. Zobowiązał spółdzielnię 
między innymi  do wymiany 
otworów okiennych na nowe 
łącznie z żaluzjami, zlikwido-
wania zacieków z sufitu i ścian 
oraz pomalowania mieszkania, 
dokonania cyklinowania par-
kietu i malowania farbą chemo-
utwardzalną - słyszymy.

Dopiero w kwietniu 2000 roku 
w mieszkaniu pani Teresy zja-
wiła się komisja, która dokonała 
oględzin usterek i zadecydowa-
ła, co należy naprawić. Jesienią 
tego samego roku mieszkanie 
pani Książek zostało wyremon-
towane. 

- No tak, remont był, ale co z 
tego? Ta robota była spartaczona 
i nic nie dała. Nadal mieszkam w 
opłakanych warunkach. W 2011 
ponownie skierowałam sprawę do 
sądu w Łęczycy przeciw spółdziel-
ni “Łęczycanka”.  Sąd wyznaczył 

biegłe-
go mgr 
i n ż . 

Krzysz-
t o f a 

Ś w i ą t -
kowskiego, 

który po doko-
naniu oględzin 

lokalu miał wskazać 
przyczyny zalewania mo-

jego mieszkania oraz sprawdzić 
czy zostały wykonane w sposób 
właściwy prace remontowe do 
których została zobowiązana 
“Łęczycanka” wyrokiem sądu. 
Stwierdził, że winę za stan miesz-
kania ponoszę ja, bo nie wietrzę 
mieszkania. To jest nieprawda. 
Prosiłam sąd o wyznaczenie in-
nego biegłego, ale moja prośba 
została odrzucona - żali się pani 
Teresa.

Lokatorka toczy także spór 
z “Łęczycanką” co do metrażu 
mieszkania. 

- Według spółdzielni jego po-
wierzchnia wynosi 62,31 m2 a 
według moich obliczeń jest to 57,39 
m2 . Zgodnie z art.4 ust 1 ustawy 
z 15.12.2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych - wysokość opłat 
za mieszkanie uzależniona jest od 
jego wielkości.  Nie mam zamiaru 
płacić więcej za mieszkanie niż 
powinnam, dlatego udowodnię 
swoją rację.  9 kwietnia będzie u 
mnie biegły, który dokona pomia-
ru, wtedy będę miała dowody. 

O komentarz poprosiliśmy 
Jarosława Pacholskiego, prezesa 
„Łęczycanki”. 

- Sytuacja pani Książek jest mi 
znana z dokumentacji prowa-
dzonej przez spółdzielnię. Swoją 
funkcję sprawuję od niedługiego 
czasu. Natomiast uważam, że 
skoro o stanie mieszkania opinię 
wydał rzeczoznawca, to nie będę 
polemizował z jego zdaniem, 
tym bardziej, że jest ono zbieżne 
z naszym stanowiskiem. Dodam 
jednak, że niektórzy lokatorzy 
chcą oszczędzić na ogrzewaniu 
faktycznie nie otwierają okien, 

Lokatorka skarży 
się na „Łęczycankę”

Komórki w bloku wyglądają lepiej niż 
mieszkanie pani Teresy

a to może doprowadzić do po-
wstania pleśni na ścianach. Poza 
tym pani Książek, jako jedyna 
w bloku, nie wyraziła zgody 
na zamontowanie w jej miesz-
kaniu ogrzewania centralnego. 
Pozostali mieszkańcy tej nieru-
chomości nie mają problemów 
z pleśnią. W związku z tym, 
spółdzielnia nie czuje się odpo-
wiedzialna za zły stan mieszka-
nia pani Książek - mówi prezes 
Pacholski. - O metrażu miesz-
kania lokatorki będzie można 
rozmawiać, jeśli biegły dokona 
jego pomiaru i sąd rozstrzygnie 
spór. Wtedy, gdy zajdzie taka 
potrzeba, będziemy wyjaśniać 
wszelkie niejasności.

tekst i fot. (aga)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 82: Co dwóch, to nie jeden.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Inspekcja Sanepidu kontroluje wytwór-
nie wielkanocnych 
pasztetów. Inspektor pyta jednego z 
pracowników: 
- Czy te wasze zajęcze pasztety rzeczy-
wiście są robione 
z zajęcy? 
- O tak! 
I tylko z zajęcy? 
- No, szczerze mówiąc, to dodajemy trochę koniny 
- Trochę, to znaczy ile? 
- Pół na pół: jeden zając, jeden koń...
                                                             

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do 
krowy: 
- Mućka, powiedz co! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
                                                             

Pyta się kura koguta  
- Kogut, a ty ze mną tak na serio kręcisz, czy tylko dla jaj? 
                                                            

Kogut goni kurę po podwórku. Zrobili już 10 okrążeń. 
A kura do siebie gada: 
- A pobiegnę jeszcze jedno okrążenie żeby nie pomyślał że 
jestem łatwa.
                                                           

Spotykają się dwie kury: 
- Cześć, co robi Twój stary? 
- Poszedł trochę pogrzebać przy samochodzie...
                                                           

Mama mówi do Jasia: 
- Kup makaron włoski na jajkach. 
Idzie Jasio do sklepu i se powtarza makaron włoski na 
jajkach, włoski na jajkach. 
Zachodzi Jasio do sklepu i pyta: 
- Ma pan włoski na jajkach? 

Rosół domowy 
Składniki, około 7 - 8 porcji: 
• 1 kurczak o wadze około 2 kg 
• 3 litry zimnej wody 
• sól morska, około 1/2 płaskiej łyżki 
stołowej 
• 1 cebula, nieobrana 
• 2 marchewki 
• 1 pietruszka 
• 3 gałązki natki pietruszki 
• kawałeczek selera 
• kawałek pora 
• kawałek liścia kapusty 
• 5 ziarenek ziela angielskiego 
• 2 liście laurowe 
• 4 całe ziarenka pieprzu 
Przygotowanie:
Kurczaka pokroić na części (szyję, skrzydełka, podudzia, udka, 
piersi, korpus). Piersi nie dodawać do rosołu (można zrobić z nich 
np. drugie danie). Wszystkie inne części kurczaka włożyć do 
dużego garnka, zalać zimną wodą (w całości przykryć mięso), 
dodać 1 łyżkę soli, wymieszać i odstawić na pół godziny.
Po tym czasie wylać mętną wodę, dodać nową zimną wodę 
przykrywając mięso i zagotować, zszumować (zdjąć zebraną 
pianę na powierzchni). Zmniejszyć ogień i gotować na małym 
ogniu (rosół ma mrugać) pod uchyloną pokrywą przez około 1/2 
godziny.

W międzyczasie przygotować warzywa. Cebulę położyć na 
palniku i opalać ją przez kilka minut aż zbrązowieje. Marchewkę, 
pietruszkę i selera obrać. Pora, kapustę i natkę opłukać.
Do rosołu (po 1/2 godziny gotowania) dodać przygotowane 
warzywa (marchewkę można pokroić na 3 - 4 kawałki), 
natkę pietruszki oraz ziele angielskie, liście laurowe i 
czarny pieprz.
Gotować przez około 1,5 godziny na małym ogniu (rosół ma 
tylko mrugać) pod uchyloną pokrywą aż mięso będzie miękkie. 
W trakcie gotowania można skrapiać rosół odrobiną zimnej 
wody (jednorazowo 2 - 3 łyżki, 3 - 4 razy). Na koniec sprawdzić 
czy nie trzeba doprawić solą, ale najlepiej zrobić to po odstaniu i 
przestudzeniu rosołu lub bezpośrednio na talerzach.
Do talerzy włożyć ugotowany i odcedzony makaron, zalać gorą-
cym rosołem. Można też dodać mięso z rosołu i marchewkę. 
 
Kaczka z jabłkami jak u babci 
• 1 kaczka świeża lub mrożona o wadze 1.5-2 kg 
• 8 kwaśnych jabłek 
• 1 łyżka majeranku 
• 3-4 łyżki żurawiny lub borówek 
• 2 łyżki oliwy 
• 1 łyżka soku z cytryny 
• cukier
• pieprz
• sól 
• oliwa lub słonina do posmarowania formy 

Kaczkę (mrożoną rozmrażaj 
w lodówce przez 8-12 godzin) 
oczyść z nadmiaru tłuszczu 
i opuszkami palców wygnieć 
piersi - rozbijesz w ten sposób 
tłuszcz znajdujący się w mię-
śniach. Wnętrze kaczki skrop 
sokiem z cytryny. Od środka i na 
zewnątrz natrzyj solą, pieprzem 
i połową majeranku. Zawiń w folię i wstaw na 2-3 godziny 
do lodówki. Obierz 2-3 jabłka i pokrój w cząstki. Wymieszaj z 
resztą majeranku, napełnij kaczkę, a otwór w tuszce zaszyj. 
Kaczkę włóż do natłuszczonej brytfanny, skrop wodą, wstaw 
do piekarnika nagrzanego do 170-190°C. Piecz, polewając 
mięso wypływającym tłuszczem. Po 30 minutach natnij w 
kratkę skórkę na piersi kaczki i polej wytworzonym sosem. Po 
45 minutach odwróć kaczkę, aby upiekła się z drugiej strony. 
Co jakiś czas skrapiaj sosem. Po 80 minutach natnij nożem 
skórę między udami a korpusem (aby wypłynął tłuszcz). Jeśli 
skórka kaczki jest już ładnie zrumieniona, przykryj brytfannę 
folią i piecz jeszcze 20 minut - kaczka jest gotowa, gdy po 
nakłuciu wypływa z niej przezroczysty sok. Wydrąż gniazda 
nasienne z pozostałych jabłek, środki napełnij żurawinami 
lub borówkami. Owoce ułóż na blasze na 40 minut przed 
końcem pieczenia. Upieczoną kaczkę pozostaw na 15 minut 
w wyłączonym piekarniku, potem pokrój na porcje i polej 
odtłuszczonym sosem. Podawaj z jabłkami. 
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Przed łęczyckim Domem 
Kultury odbył się 
wczoraj XIII Kiermasz 
Świąteczny Sztuki 
Ludowej i Rękodzieła 
Artystycznego. 

fot. Justyna Olewińska

Wielkanocny kiermasz
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W Eurobanku kuszą niskooprocentowanymi pożyczkami 

gdy W portfelu pusto
życzenia

życzenia

życzenia

Wciąż trwa prokuratorskie śledz-
two w związku ze śmiercią 74-let-
niego Zdzisława P., który przez 
kilkanaście godzin leżał na dnie 
przydomowej studni w Cedro-
wicach (pisaliśmy niedawno o 
sprawie).

- Wykonana została sekcja zwłok 
denata – informuje Krzysztof 
Kopania, rzecznik Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi. - Na podsta-
wie przeprowadzonej sekcji będzie 
wkrótce wiadomo jaka była bezpo-
średnia przyczyna śmierci miesz-
kańca Cedrowic. W tej sprawie 
przesłuchanych już zostało kilku 
świadków. 

Przypomnijmy, że na terenie 
jednej z posesji w Cedrowicach 
trwało przyjęcie urodzinowe 

Zdzisława P. Gospodarz wraz 
ze współbiesiadnikami nie za-
uważył – jak sam nam powie-
dział, kiedy Zdzisław P. wpadł 
do studni. Nieoficjalnie mówi 
się, że podczas przyjęcia doszło 
do awantury, której przyczyną 
miała być znajoma obu panów 
(gospodarza i denata). 

(stop)

Tajemnicza śmierć pod Ozorkowem 
pod lupą prokuratora

74-letnia Helena P. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) z niepokojem 
odlicza dni do Wielkanocy. Marzy o 
suto zastawionym stole, wielu upo-
minkach dla wnuków. Problemem 
jest jednak niska emerytura. - Myślę 
o wzięciu pożyczki – słyszymy.

Takich osób jest wiele. Niestety 
zbliżające się święta nie wywołują u 
niektórych dobrego nastroju. Raczej 
emocje są negatywne – to stres i obawa. 
Źródłem złego samopoczucia jest brak 
pieniędzy. 

- Jak mam być radosna, kiedy nie 
wiem za co zorganizuję święta? - pyta 
pani Helena. - Jestem samotna, mam 
niską emeryturę. Jak wezmę pożyczkę, 
to na pewno o tym nie powiem dzie-
ciom. Wiedzą, że jestem oszczędna. 
Nie domyślą się. Chciałabym, aby 
Wielkanoc była radosnym świętem. 
Najwyżej będę później spłacała raty 
kredytu. Trudno.

Zaciąganie pożyczek w związku 
ze zbliżającą się Wielkanocą to wciąż 
najprostszy sposób radzenia sobie z 
deficytem pieniężnym. 

Reklamy większości banków za-
chęcają do brania krótkoterminowych 
pożyczek o małym oprocentowaniu. 
Pamiętajmy jednak o dodatkowych 
kosztach doliczanych przez banki. 
Dochodzą koszty związane z ubez-
pieczeniem, prowizjami, opłatami za 
wnioski.

W ubiegłym tygodniu na temat świą-
tecznych pożyczek rozmawialiśmy 
m.in. w Eurobanku.

- W naszej placówce rzeczywista 
roczna stopa oprocentowania wynosi 
ok. 26 procent. W innych bankach jest 
większa – przekonuje Aneta Kałużna 
z Eurobanku. - Faktycznie, przed 
Wielkanocą wzrasta liczba klientów, 
którzy zaciągają pożyczki. Przeważnie 
decydują się na wzięcie kredytu w 
wysokości 1000 - 2000 zł, który spłacają 
przeciętnie w ciągu 2 – 3 lat.

Kto decyduje się na świąteczne po-
życzki? Jak łatwo się domyślić to ludzie, 
którym się nie przelewa.

- Niektórzy szczerze mówią o 
swoim życiu. O tym, że otrzymują 
na miesiąc 700 – 800 zł emerytury. 
Pieniądze pożyczają nie tylko na 
święta, ale też na zakup leków. To 
bardzo smutne – słyszymy od pani 
Anety.

W kolejnym banku również do-
wiadujemy się o rosnącej liczbie 
pożyczek.

- Z moich obserwacji wynika, że z 
roku na rok mniej więcej o 15 procent 
wzrasta liczba klientów decydujących 
się na złożenie wniosku o kredyt – 
mówi Karolina Targalska z Banku 
Zachodniego WBK. - Niektórzy, 
głównie samotni, decydują się na 
kredyt, bo otrzymują pieniądze z 
emerytury dopiero po świętach. 
Oczywiście na kredyt decydują się nie 
tylko emeryci. To ludzie w różnym 
wieku, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji finansowej. 

Nie zapominajmy jednak o tym, 
że zasada „zastaw się a postaw się” 
może oznaczać spore kłopoty. Wzięcie 
kredytu zawsze powinno być dobrze 
przemyślane. 

tekst i fot. (stop)

OZORKÓW

Do banku po pieniądze 
na święta

W Banku Zachodnim WBK również udzielane są świąteczne kredyty
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O porozumienie będzie trudno 
W związku z wypowiedzią Pana Andrzeja Woźniaka, która ukazała 
się w Reporterze, pragnę odnieść się do informacji w niej zawartych 
– mówi prezes Toni Kamal.
Przede wszystkim nieprawdą jest, że mam jakiekolwiek powiązania 
w Urzędzie Miejskim, myślę, że jest wręcz odwrotnie. Jako przedsię-
biorca pochodzenia jordańskiego, podlegam tutaj podwójnej kontroli, 
pomimo, że prowadzę w Polsce działalność już od ponad dwudziestu 
lat i wszystko przebiega zgodnie z prawem.
Po drugie, w kontekście dzierżawionych od Urzędu Miejskiego w 
Ozorkowie działek wyjaśniam, że umowa najmu została zawarta 
oficjalnie i myślę, że magistrat nie wydzierżawiłby nam nawet pięciu 
centymetrów terenu, jeśli pobierałby za ten odcinek jednocześnie opłaty 
za najem oraz podatek od nieruchomości od innego przedsiębiorcy. 
Wskazuje to zarazem na to, że za teren, który zajmuje Pan Andrzej 
Woźniak, do kasy miasta nie wpływa nawet jeden grosz. Nasza firma 
zgodnie z umową płaci wszystkie należności, a ponadto ponieśliśmy 
znaczny nakład na inwestycję związaną z uporządkowaniem rowu, 
znajdującego się na wydzierżawionym przez nas terenie.
Jedynym, co pozostało w zaistniałej sytuacji, jest czekanie na prawo-
mocne rozstrzygnięcie sporu przez stosowne organy decyzyjne.

Traktują cmentarz jak park

Niestety coraz częściej można 
spotkać na cmentarzu właścicieli 
spacerujących wśród grobów razem 
ze swoimi czworonożnymi pupi-
lami. W tej sprawie otrzymaliśmy 
niedawno telefon. Pojechaliśmy 

na stary cmentarz. Nie trzeba było 
długo czekać, aby potwierdzić 
informację od naszego Czytelnika. 
Zdjęcia mówią same za siebie. Szko-
da, że tak się dzieje. Pies przecież 
nie rozumie w jakim jest miejscu 
i jak mu się zachce załatwia się na 
uświęconym terenie. 

tekst i fot. (stop)

Pod oknami jednego z bloków 
przy ul. Zachodniej wylądował 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Lokatorzy byli 
mocno zaskoczeni, tym bardziej, 
że na osiedle podjechały również 
strażackie wozy a także pogoto-
wie. 

- Naprawdę byłam zdziwiona 
widokiem śmigłowca. Wylądował 
na skarpie blisko bloku. Wyszliśmy 
z innymi lokatorami przed blok. 
Wszyscy byli ciekawi, co się stało 
– wspomina sobotnie popołudnie 
Halina Mikołajczyk. 

Takiego ożywienia na osiedlu już 
dawno nie było. Na równe nogi po-
stawiły mieszkańców syreny stra-
żaków i pogotowia ratunkowego. 

- Z rozmowy z lekarzem z lot-
niczego pogotowia dowiedziałam 
się, że jeden z mieszkańców osiedla 
miał rozległy zawał – dodaje Jadwi-

ga Piechura. - Ludzie zaczęli roz-
mawiać między sobą, że na pewno 
karetka się spóźniała i trzeba było 
wzywać śmigłowiec. 

Faktycznie w Ozorkowie od 
jakiegoś czasu jest tylko jedna ka-
retka pogotowia ratunkowego. Czy 
jednak w tym przypadku wzywany 
na miejsce ambulans spóźniał się z 
przyjazdem?

- Karetka przyjechała pierwsza 
i to dość szybko – zapewnia H. 
Mikołajczyk. 

Jak się dowiedzieliśmy akcja 
ratunkowa trwała ponad godzinę. 
Niestety nie zakończyła się pozy-
tywnie.

- Lekarze z karetki, którzy byli 
pierwsi na miejscu, zaczęli reani-
mować męża. Doszli do wniosku, 
że w takim stanie nie można go 
przewieźć do szpitala karetką. Dla-
tego wezwali śmigłowiec, aby było 
szybciej i bez wstrząsów na dziura-
wych drogach. Pomimo reanimacji 
mąż umarł. Ale nie mam żadnych 

OZORKÓW

OZORKÓW

Tuż przy bloku 
wylądował 
śmigłowiec

fo
t. 

na
de

sł
an

e

pretensji do medyków, zrobili co 
mogli – słyszymy od żony zmarłego. 

Mieszkańcy z którymi rozmawia-
liśmy do dziś komentują akcję na 
osiedlu w którą zaangażowanych 
było aż tak wiele służb. 

- Bardzo dobrze, że w tej niedaw-
nej sytuacji pierwsza przyjechała 
karetka. Jednak w wielu przypad-
kach na karetkę czeka się długo. 
W Ozorkowie powinny być dwie 
karetki. Stworzenie nocnej opieki 
medycznej nie załatwia problemu 
– mówi jedna z mieszkanek osiedla 
przy ul. Zachodniej. 

tekst i fot. (stop)

Mieszkanki osiedla rozmawiają 
o niedawnej akcji ratowniczej

POWIERZCHNIE 
BIUROWE OD 25 M2 W 
NOWO WYBUDOWANYM 
BUDYNKU HANDLOWO-
USŁUGOWYM O 
NAJWYŻSZYM 
STANDARDZIE, W PEŁNI 
PRZYSTOSOWANYM 
DO POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
W ATRAKCYJNEJ 
LOKALIZACJI 
W CENTRUM 
OZORKOWA PRZY UL. 
STARZYŃSKIEGO (NAD 
DROGERIĄ ROSSMANN)

DO WYNAJĘCIA

TELEFON KONTAKTOWY: 502 118 906
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życzenia

życzenia

Po takiej drodze nie 
da się jeździć – skarżą 
się kierowcy. Nie 
dość, że ulica Koł-
łątaja jest cała w 
dziurach, to na 
dodatek z beto-
nowych płyt wy-
chodzą metalowe 
pręty. 

- Przy Kołłąta-
ja prowadzę sklep 
zoologiczny – mówi 
Bogdan Skonieczka. 
- Stan drogi jest fatalny, 
kierowcy boją się po niej 
jeździć. Dlatego ten, kto nie 
musi tutaj nie przyjeżdża. Tracę 
klientów. Napisaliśmy petycję do 
magistratu z prośbą o jak najszyb-
szą naprawę drogi. Nie było żadnej 
odpowiedzi. 

Zbrojeniowe płyty zostały ułożo-
ne ponad 30 lat temu przez robot-
ników budujących bloki na osiedlu. 
Od tego czasu droga ani razu nie 
była naprawiana. Jak udało nam 
się dowiedzieć, nikt nie podejmuje 
się wyłożenia pieniędzy na remont 
drogi, bowiem nie wiadomo, kto jest 
jej właścicielem. 

- Rozpatrywane są trzy warian-
ty – słyszymy od pana Bogdana. 
- Droga może należeć do miasta, 

Od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych przeznacza co roku Ozor-
kowskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne na naprawę ciepłociągu. Jest 
niszczony nie tylko przez wandali, 
ale również złomiarzy. 

- Planujemy kompleksową mo-

dernizację ciepłociągu – mówi 
Robert Kowalczyk, kierownik 
Zakładu Ciepłownictwa OPK. - Nie 
potrafię jednak podać konkretnej 
daty, bo na taką inwestycję potrze-
ba dużo pieniędzy. Chcielibyśmy 
niektóre odcinki nitki położyć pod 
ziemią, by uniknąć w przyszłości 
dewastacji. 

(stop)

Złomiarze zrywają blachę

OZORKÓW

OZORKÓW

spółdzielni miesz-
kaniowej lub sta-
rostwa powiato-
wego. Porozumie-
nia w tej sprawie 
nie ma a kierow-
cy wciąż cierpią. 
Bardzo często na 
Kołłątaja dochodzi 
do uszkodzeń aut. 
Ciekawe jak długo 
jeszcze będzie to 
trwać? Mieszkań-
cy stracili już cier-
pliwość. 

(stop)

Wielkanoc w ośrodku dla bezdomnych
OZORKÓW

Nie jest tajemnicą, że dla pod-
opiecznych ośrodka dla bezdom-
nych nadchodzące święta są szcze-
gólnym wyzwaniem. W takim 
okresie wśród bezdomnych rodzi 
się chęć do świętowania z alkoho-

lem. Z drugiej strony nad porząd-
kiem czuwa w placówce Służba 
Ochrony Monaru. Jak bezdomni 
spędzą nadchodzącą Wielkanoc 
i czy zwalczą w sobie pokusę się-
gnięcia po kieliszek?

- Nie ukrywam, że święta są dla 
niektórych bezdomnych faktycznie 
trudnym okresem – mówi Marek 

Dziury i wystające pręty

Kierownik ośrodka wraz z kucharzami przygotowują 
świąteczne menu

Dobrowolski, kierownik placówki. 
- Mam nadzieję, że przysłowiowe 
jajeczko nie będzie powodem do się-
gnięcia po alkohol. Tym bardziej, że 
nasi podopieczni sami się wzajemnie 
kontrolują. W ośrodku działa Służba 
Ochrony Monaru.

Bezdomni wiedzą, że na terenie 
ośrodka jest bezwzględny zakaz spo-
żywania alkoholu. Jego złamanie po-
woduje natychmiastowe wydalenie z 
placówki. Ten kto chce później wrócić 
do ośrodka musi liczyć na przychyl-
ność całej społeczności placówki. 

W ośrodku trwają przygotowania 
do Wielkanocy. Wiadomo już, jaki 
będzie jadłospis świątecznego śnia-
dania.

- Nasi kucharze przygotują 
na święta między innymi biały 
barszcz, uszka z mięsem, komplet 
wędlin, oczywiście będą jajka i cia-
sta. Wspomagają nas zaprzyjaźnieni 
z ośrodkiem przedsiębiorcy i zakład 
mięsny ze Starowej Góry oraz dro-
biowy z Gajewnik – słyszymy od 

45 bezdomnych, w tym trzy panie. 
W okresie zimowym liczba pod-
opiecznych była większa o ponad 
10 osób. 

- Przez ośrodek, odkąd jestem kie-
rownikiem, przewinęło się ponad 
900 osób. Nie jest tak, że przyzwy-
czajamy bezdomnych do tego, by 
nie byli aktywni. Wręcz odwrotnie, 
osoba zdrowa i w sile wieku wie, 
że musi starać się wyjść na prostą – 
mówi kierownik Dobrowolski. 

Niedawno placówkę opuściła 
najmłodsza w historii ośrodka 
19-letnia Paulina Sztykiel, która ra-
zem ze swoim chłopakiem (również 
z ośrodka dla bezdomnych) stara się 
na nowo ułożyć swoje życie. 

tekst i fot. (stop)

szefa ośrodka dla bezdomnych w 
Ozorkowie. 

W tej chwili w placówce przebywa 
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Policjanci z referatu patrolowo – 
interwencyjnego zatrzymali 22-let-
niego mężczyznę, który w swoim 
mieszkaniu przechowywał 5,4 grama 
marihuany. 8 kwietnia około godz. 
2. 50 patrolujący ulice Zgierza poli-
cjanci zauważyli na ul. Parzęczew-
skiej grupę młodych ludzi, których 
postanowili wylegitymować. Jeden 
ze sprawdzanych mężczyzn zacho-
wywał się nerwowo próbując ukryć 
coś w dłoni. Okazało się, że 22-latek 

chował szklaną rurkę z marihuaną. 
Mundurowi przewieźli mężczyznę 
do komendy w Zgierzu, natomiast 
drugi patrol pojechał przeszukać 
jego mieszkanie pod kątem przecho-
wywania nielegalnych rzeczy. Tam 
policjanci znaleźli i zabezpieczyli 
5,4 grama marihuany. Zatrzymany 
usłyszał zarzuty z ustawy o prze-
ciwdziałania narkomanii. Grożą mu 
3 lata więzienia.

KPP Zgierz

Policja przestrzega przed kra-
dzieżami, szczególnie w miej-
scach zatłoczonych. W okresie 
przedświątecznym uważajmy 
m.in. podczas zakupów na targo-
wiskach, ale nie tylko.

Zatłoczone miejsca to wspa-
niałe warunki do działania dla 
kieszonkowców. Spośród ota-
czających osób wybierają swoją 
ofiarę i przyglądają jej się przez 
pewien czas. Obserwują, gdzie 
chowa pieniądze, a następnie 
podchodzą blisko i przypadkowo 
dotykają, sprawdzając czy będzie 
reagować w sytuacji opróżniania 
kieszeni. Ich zadanie jest ułatwio-
ne, gdy osoba ma na sobie grubą 
kurtkę, czy płaszcz. Wówczas 
bardzo trudno jest wyczuć, mo-
ment opróżniania kieszeni. Nie 
dajmy się okraść złodziejowi. 
Kilka porad, by ustrzec się przed 
kieszonkowcem:

· powinniśmy mieć cały czas w 
zasięgu wzroku bagaż przy wsia-
daniu do zatłoczonego autobusu, 
tramwaju, czy pociągu,

· należy dobrze zabezpieczyć 
noszone przy sobie dokumenty i 
pieniądze,

· pieniądze trzymajmy przy so-
bie w dwóch miejscach - pozwoli 
to zmniejszyć ryzyko utraty całej 
kwoty,

·nie należy demonstrować za-
wartości portfela, gdy widzą to 
przypadkowe osoby,

· powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na osoby znajdujące 
się obok nas,

· w tramwajach, autobusach 
lub pociągach powinniśmy wy-

bierać zawsze miejsce w pobliżu 
znanych osób lub kierującego - 
unikajmy pustych przedziałów 
w pociągu,

· nie nawiązujmy przygodnych 
znajomości

· nie zasypiajmy podróżując pu-
blicznymi środkami komunikacji

· podczas zakupów - nie należy 
odstawiać od siebie torebki, na 
podłogę lub ladę - złodziejowi wy-
starczy nawet taki krótki moment, 
by nas okraść,

. klucze do mieszkania powin-
niśmy nosić w innym miejscu 
niż dokumenty z adresem - jeżeli 
złodziej zdobędzie taki komplet 
może okraść mieszkanie zanim 
osoba poszkodowana zdąży za-
reagować.

· poważną przeszkodą dla 
złodzieja, będzie schowanie pie-
niędzy do wewnętrznej kieszeni 
kurtki, bądź płaszcza,

· należy zapiąć plecak czy to-
rebkę i nosić przed sobą. Miejmy 
je zawsze w zasięgu wzroku, a nie 
jak często się zdarza na plecach, 
gdzie kompletnie nie wiemy co 
się z nimi dzieje,

· podczas wybierania gotówki 
z bankomatu ważne jest, aby 
zasłonić drugą ręką wpisywany 
przez nas kod pin, wybierajmy 
takie bankomaty, przy których 
jest światło, a jeśli zdecydujemy się 
pobrać większą gotówkę warto, by 
ktoś zaufany nam towarzyszył. 
Nie trzymajmy tych pieniędzy 
w jednym miejscu. Rozdzielmy 
je. Nawet jeżeli padniemy łupem 
kieszonkowca, to nie stracimy 
całej kwoty.

W Głownie policjanci zabezpie-
czyli 607 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 

10 kwietnia policjanci, bazując o 
wcześniejsze ustalenia, wspólnie z 
funkcjonariuszem izby celnej po-
jechali na przeszukanie jednego z 
mieszkań w Głownie na ul. Wojska 
Polskiego. Tam znaleźli i zabezpie-
czyli 607 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 57-letnia 
właścicielka lokalu usłyszała za-
rzuty z ustawy karno – skarbowej. 
Nielegalne papierosy zostały prze-
kazane do Izby Celnej.

KPP Zgierz

Dokładnej kontroli poddani zo-
stali kibice Górnika przed pierw-
szym spotkaniem wyjazdowym w 
rundzie wiosennej z Ostrovią. Po-
licja zapisywała nazwiska kibiców, 

robiła zdjęcia a nawet filmowała 
fanów miejscowej drużyny przed 
wyjazdem. 

Oczywiście wszystko w celu 
poprawy bezpieczeństwa na re-

gionalnych stadionach. Kibice 
kontrolę przyjęli spokojnie, choć 
niektórzy wyrażali zdziwienie aż 
tak rygorystycznym podejściem 
funkcjonariuszy.

Policjanci wydziału kryminalne-
go łęczyckiej komendy zatrzymali 
26-letniego łęczycanina, któremu 
przedstawili zarzut dokonania 
rozboju na innym mężczyźnie. 
Ustalili, że sprawca kilkakrotnie 
bijąc i grożąc ofierze zabrał jej pie-
niądze oraz sprzęt rtv. W wyniku 
przeprowadzonego przeszukania 
sprzęt został odzyskany. Do sądu 
został skierowany wniosek o za-
stosowanie tymczasowego aresztu 
wobec podejrzanego. 

Info: policja 

Przed świętami uwaga 
na kieszonkowców

Nielegalne papierosy 

22 – latek z narkotykami Zatrzymanie 
sprawcy 
rozboju

Policja sprawdza 
kibiców z Łęczycy 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

Kierowca kat.C.,E
Prawo jazdy kat.C,E; aktualne badania; 

świadectwo
„Marko-Transport” Sp. z o. o.

Ul.57 Pułku Piechoty Wlkp.29
99-100 Łęczyca

Tel.(24) 722-45-23
Miejsce wykonywania pracy: kraje UE

Pomoc kuchenna
Doświadczenie zawodowe: 3 lata

Restauracja „AGAWA” 
Halina Pokorska

Ul.Kaliska29
99-100 Łęczyca
Tel. 500-106-365

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat.B

TOMMAR s.c. 
Karkosy 35

99-100 Łęczyca
Tel. 793-067-778; 793-067-779

Dziurkarka/guzikarka
Wykształcenie zawodowe

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

93-224 Łódź
tel. 509-426-837

Miejsce wykonywania pracy Łęczyca ul. 
Górnicza 3

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe; doświadczenie 

w zawodzie
Textil Trade Jacek Szramke 

Ul. Chełmińskiego 8
83-110 Tczew

tel. 585 880 674
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. 609 181 115; 506 124 477
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 min. 1 rok
POLTYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75 

99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Mechanik maszyn
Wykształcenie średnie mechanik 

maszyn, uprawnienia na wózek widłowy, 
doświadczenie 10lat

Zakład Aparatury 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 zawodowe
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

Operator koparko-ładowarki
Uprawnienia do obsługi koparko-

ładowarki, zagęszczarki, mile widziane 
prawo jazdy kat. C, T.

Wa-Trans Wacłowski Wiesław
ul. Kutnowska 82

99-120 Piątek
tel. 601 075 778 

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy 

kat. B , T
Wa-Trans Wacłowski Wiesław

ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek

tel. 601 075 778                                                                   

Mechanik maszyn rolniczych
Wykształcenie zawodowe o kierunku 

mechanika.
PHU ROLBUD
ul. Szkolna 22a

99-140 Świnice Warckie
tel. 609 223 040

Kosmetyczka
Wykształcenie średnie, mile widziane 

doświadczenie i umiejętności  z zakresu 
kosmetyki

„KASJA” masaże i rehabilitacja Ewelina 
Bylińska

Lubień 43a
99-100 Łęczyca
tel. 691 273 235

Sprzedawca
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej, 

doświadczenie w handlu mile widziane. 
F.H „PERFEKT” Janczyk Marianna

ul. Przedranek 25
99-150 Grabów

Miejsce wykonywania pracy : 
Dzierzbiętów Duży. 

tel. 603 173 765

Sprzedawca
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile 

widziane doświadczenie w handlu. 
Sklep spożywczo-przemysłowy Olczyk 

Marek
Chrząstówek 25
99-100 Łęczyca
tel. 603 270 641 

Podinspektor
Wykształcenie wyższe, specjalność 
architektura lub budownictwo bądź 

gospodarka przestrzenna. Uprawnienia 
budowlane, doświadczenie zawodowe 

min 3 lata.
Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Plac Kościuszki 1 
99-100 Łęczyca
24 721 32 17

Termin składnia dokumentów do 
14.04.2014r. 

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania odzieży, 

zdolności manualne. 
PPHU „Elizabeth” 
ul. Podhalańska

93-224 Łódź
tel. 507 085 169

Miejsce wykonywania pracy : 99-100 
Łęczyca, ul. Górnicza 3 

Oferty pracy-zamknięte:
Asystentka w dziale 
administracyjnym

Wykształcenie średnie; systematyczność; 
dokładność; język niemiecki – 

komunikatywny
Informacja pokój nr.1 lub nr.2 

Kierowca kat, C+E
Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy 

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

Mechanik pojazdów samochodowych
Wykształcenie zawodowe kierunek 

mechanik pojazdów samochodowych 
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Oferty staży
Konserwator/ pracownik fizyczny

Chęć do pracy
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Kierowca kat. B
Znajomość miasta i okolic; 

komunikatywność; prawo jazdy kat. B 
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Handlowiec
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 

pracy w zespole
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Robotnik budowlany
Wykształcenie podstawowe
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Magazynier 
Obsługa komputera, wykształcenie 

średnie. 
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Pomoc piekarza 
Chęć do pracy

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Pomocnik mechanika
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Tartacznik/ pomocnik trakowego
Wykształcenie podstawowe
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Kelner
Prawo jazdy kat. B, Wykształcenie 
średnie/ techniczne zawodowe.\
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Specjalista
 ds. sprzedaży i reklamy

Wykształcenie średnie. 
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Sprzedam wędkę TELE-MATCH  
BROWNINGA 4.20 cw5-25. Stan b.do-
bry. (100zł) Tel.: 605 64 68 80

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

Sprzedam tanio 4 drzwi wewnętrzne 
z bloku stan bardzo dobry. Tel.: 605 
64 68 80

Sprzedam dom w centrum Grabowa. 
Tel.:  608239843

Sprzedam M4 własnościowe w blo-
kach w Ozorkowie. Tel.: 696788228

Sprzedam 60 sztuk słomy pszennej w 
balotach 120x120.Słoma jest magazy-
nowana. Cena 25 zł.
Tel.: 790 349 585

Mam do sprzedania kombajn bolko. 
Rok prod. 1994. Jestem jego pierw-
szym właścicielem kombajn pracował 
w małym gospodarstwie. Posiada 
również przystawkę do buraku oraz 
do zbioru cebuli. Kombajn jest spraw-
ny w 100% nie jest nigdzie pospawany 
jest garażowany i wszystko jest w 
oryginale, posiada pełną dokumenta-
cję. Cena 11000 do negocjacji. Więcej 
informacji pod numerem telefonu na 
sms i meile nie odpowiadam. Tel.: 728 
286 412

Sprzedam Stara 1142 wywrotka stan 
bardzo dobry. Auto na chodzie, duża 
kipa ładunkowa,wywrot sprawny, 
opony wszystkie ładne, silnik pracuje 
równo nie kopci. Rok prod. 1992. Cena 
8800 do negocjacji. Auto do obejrzenia 
5 km od Łęczycy. Tel.: 784 716 053 

Sprzedam słomę żytnią i owsianą w 
belach 120x120 w ilości 98 szt. Cena 
35 zł do negocjacji. Możliwa zamiana 
na obornik. Zapewniam załadunek. 
Tel.: 698 687 523

Posiadam na sprzedaż wentylator 
osiowy do suszenia, siana, cebuli, 
pszenicy itd. Sprzęt jest w stanie 
fabrycznym, bardzo mało używa-
ny. Silnik 4 kW, wymieniony kabel 
zasilający i założona mufa 16. Cena 
1100 zł do symbolicznej negocjacji. 
Polecam, okolice Łęczycy, Siedlec. Tel.:  
505-134-618

Sprzedam gruz z rozebranego budyn-
ku. Cena 1 zł do negocjacji. Więcej 
informacji telefonicznie. Tel.: 731 
236 543

LG F700B jest 17-calowym monito-
rem od firmy LG. Elegancki monitor 
CRT z rozdzielczością 1280 x 1024 

pikseli przy 66 Hz i 1024 x 768 pikseli 
przy 85 Hz. Pobór mocy monitora wy-
nosi 73 Watt. Wielkość piksela wynosi 
0,24 milimetrów. Monitor można pod-
łączyć do komputera za pomocą kla-
sycznego konektora D-SUB. Monitor 
jest znakomity do pracy w biurze, ale 
i także w domu, gdzie będzie ozdobą 
każdego biurka. Monitor bardzo mało 
używany. Cena 30 zł. Tel.: 605 265 691

Monitor NEC FE770 17” srebrny w 
bardzo dobrym stanie. Zalecana roz-
dzielczość pracy to 1024 x 768 pikseli 
przy odświeżaniu 85 Hz, maksymalna 
rozdzielczość wynosi 1280 x 1024 
piksele (odświeżanie 66 Hz). Częstotli-
wość pozioma wynosi 30 do 70 kHz, 
pionowa 50 do 120 Hz. Cena 30 zł do 
negocjacji. Tel.: 605 265 691

Sprzedam kratkę oddzielającą część ba-
gażową z Peugeota 206 Kombi. Kratka 
jest w dobrym stanie, do wyczyszczenia. 
Cena 50 zł. Tel.: 603 202 501

Sprzedam wydech Tecnigas przezna-
czony do motorowerów marki honda, 
kymco itp. Cena 200 zł. O więcej info 
proszę dzwonić. Tel.: 609 869 604

Do sprzedania wzmacniacz samocho-
dowy SOUND LAB PRO 140W max 
power. Stan techniczny wzmacniacza 
oceniam na bardzo dobry. To NIE jest 
zwykły chińczyk na którym moc 
jest zawyżana. Został zakupiony za 
granicą. W Polsce nie używany(poza 
sprawdzeniem). Posiada bardzo ładny, 
czysty dźwięk. Będzie idealny pod 
jakieś lepsze głośniki w tylnej półce. 
Zachęcam do kupna. Cena 70 zł do 
negocjacji. Tel.: 725 144 661

Mam do sprzedania samicę rasy wie-
deński niebieski z rodowodem,  15 
marca skończyła rok waży ponad 5 kg. 
Jest kotna od 1 kwietnia 2014r. Cena 
160 zł do negocjacji. Tel.: 534-538-678. 
Proszę dzwonić po godzinie 16.

Zamienię mieszkanie komunalne w 
centrum Łęczycy o powierzchni 72,54 
m2 na mniejsze. Mieszkanie składa 
się z dwóch pokoi i kuchni. Posiada 
Co, kablówkę, internet. Budynek jest 
ocieplony, bliskie okolice rynku. Tel.: 
662 362 306

Sprzedam działki rekreacyjne w Rosa-
nowie o powierzchni 864 i 858 metra 
kwadratowego położone przy ulicy 
Magdaleny 17 i 15. Możliwość kupie-
nia dwóch działek i połączenia jako 
jedna działka. Przeznaczenie działki 
do zabudowy letniskowej. Sprzedaż 
bezpośrednia bez pośredników. Cena 
39000 zł do negocjacji. Kontakt tel.: 
505 853 853 w godzinach 9:00-20:00
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Wilson Kids Cup Łęczyca Open 
staje się cyklem halowym 3 turniejów: 
luty - kwiecień, zakończonym tur-
niejem MASTERS  dla 8 najlepszych 
dzieci w każdej kategorii wiekowej, 
które zgromadzą największą liczbę 
punktów w 3 wcześniejszych impre-
zach. Dla wszystkich uczestników 
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 … i zapraszamy do Grodu 
Diabła Boruty, tenisowa Łęczyca 
czeka na Was, do zobaczenia.

W sobotę odbył się trzeci i zarazem 
ostatni z  zaplanowanych turniejów 
cyklu. Jesteśmy mile zbudowani dużą 
frekwencją, poziomem rywalizacji 
oraz wspaniałą atmosferą zawodów, 
a także walecznością sportową tych 
młodych tenisistów. W 3 turniejach 
wzięło udział prawie 150 dzieci z 
różnych miast całej Polski. Mimo 
tego, że to cykl halowy to tym razem 
dzięki wczesnej wiośnie zagraliśmy  
na kortach otwartych. Było to jedno-
cześnie oficjalne rozpoczęcie sezonu 
letniego w Polsce i tym samym usta-
nowiliśmy w Łęczycy kolejny rekord. 
Od 9 lat, odkąd MMKT - Łęczyca jest 
organizatorem imprez, jeszcze nigdy 
nie  graliśmy turnieju tak wcześnie. 
Cieszymy się po raz kolejny, że Wilson 
Kids Cup i Tenisowa Łęczyca, są mar-
kami znanymi i cenionymi same w 
sobie i, że warto być ich uczestnikiem. 
Dziękujemy tym samym Rodzicom i 
Opiekunom z różnych stron Polski 
za trud i poświęcenie, że znajdując 
czas i środki  odwiedzili ze swymi 
pociechami naszą Królewską Łęczycę 
aby zagrać w tenisa i wspólnie z nami 
cieszyć się oraz emocjonować wielką 
wolą zwycięstwa , stawiających często 
pierwsze tenisowe kroki maluchów. 
A teraz, już 13.04 w niedzielę dla 

UCZESTNICY ORAZ WYNIKI TURNIEJU:
POZIOM NIEBIESKI 6 lat

L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ
1 WRÓBLEWSKA MICHALINA MMKT - ŁĘCZYCA
2 MIŚKIEWICZ OLIWIER MMKT - ŁĘCZYCA
3 JASIŃSKA NADIA MMKT - ŁĘCZYCA
4 JODANIEWSKI WITOLD MMKT – ŁĘCZYCA

POZIOM CZERWONY 8 lat
L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ
1 WOJTCZAK KACPER PABIANICE
2 RDZANY MACIEJ ŁÓDŹ
3 PONITKA KACPER OSTRÓW WLKP.
4 KRYNICKA JULIA ŁÓDŹ
5 KOCIŃSKI JAKUB BEŁCHATÓW
6 JANISZEWSKI JAKUB ŁÓDŹ
7 OLCZYK OLIWIER ŁÓDŹ
8 JODANIEWSKA MAJA MMKT-ŁĘCZYCA
9 OLEJNICZAK ŁUKASZ MMKT-ŁĘCZYCA

10 KACZMAREK KACPER MMKT-ŁĘCZYCA
11 TYSZKIEWICZ JAKUB MMKT-ŁĘCZYCA

    12      IGA KRAJEWSKA MMKT-ŁĘCZYCA
 13 PRACZKOWSKA ALICJA MMKT-ŁĘCZYCA

POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat 
L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ
1 KAPŁON JAN ŁÓDŻ
2 MARANDA SEBASTIAN PABIANICE.
3 MISZTAL MIKOŁAJ ŁÓDŹ
4 WOJTCZAK KACPER PABIANICE
5 RENKIEL MIŁOSZ PIOTRKÓW TRYB.
6 PIOTROWSKI JAN PABIANICE
7 GOŁĘBIOWSKI MATEUSZ ŁÓDŹ
8 JĘDRZEJCZAK MATEUSZ ŁÓDŹ
9 KĘDZIA IGOR ŁÓDŹ

10 RAJCA KAROLINA ŁÓDŹ
11 WÓJCIK AMELIA MMKT-ŁĘCZYCA

POZIOM ZIELONY 10 lat 
L.P. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ
1 STRZELECKI JAKUB ZGIERZ
2 MURAWSKI RAFAŁ ŁÓDŹ
3 LAMBERT MATEUSZ ŁÓDŹ
3 WRÓBLEWSKA JAGODA ŁÓDŹ
5 KARPIŃSKA ZUZANNA ŁÓDŹ
6 KRASNODĘBSKI BARTOSZ ŁÓDŹ
7 KILISZEWSKI OLEK ŁÓDŹ
8 KAPŁON JAN ŁÓDŹ
9 KOŁODZIEJCZYK KAMIL ŁÓDŹ

    10 KOWALEWSKI JAKUB MMKT – ŁĘCZYCA
    11 JERCHA MICHAŁ MMKT -  ŁĘCZYCA
    12 JASZCZAK JULIA MMKT -  ŁĘCZYCA

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów – 12 lat 
Wyniki: Finał gry pojedynczej chłopców: Maciej Ciechanowski (MKT-Łódź) – Cezary Lasota 
(TieBreak Warszawa)  6/4; 6/3; 3 m-ce – Franciszek Gniazdowski (TieBreak Warszawa); 4 m-ce 

-  Jeremi Szustkiewicz (ŁKT Łódź); Finał gry podwójnej chłopców:
Cezary Lasota/Franciszek Gniazdowski (TieBreak Warszawa); Maciej Ciechanowski/Jeremi 

Szustkiewicz (MKT - Łódź; ŁKT – Łódź) – 6/3,6/7,10/6

WILSON KIDS CUP ŁĘCZYCA OPEN 2014 - EDYCJA V

CYKL HALOWY + MASTERS

najlepszej 8-mki w każdej kategorii 
zostanie rozegrany Turniej Masters 
o główne trofea  i nagrody rzeczowe 
od Wilson Polska. Ranking całego 

cyklu oraz szczegółowe informacje 
dotyczące Turnieju Masters na stronie 
mmkt.leczyca.info.pl oraz  wzt.lodz. 
Zapraszamy.

Razem z Wilson Kids Cup odbył 
się Wojewódzki Turniej Klasyfi-
kacyjny skrzatów (12 lat) w grach 
pojedynczych oraz podwójnych. 

Poniżej podajemy zwycięzców 
turnieju.                                   

Grzegorz Jasiński 
- MMKT - Łęczyca

NIESPODZIANKA. GÓRNIK PRZEGRAŁ NA WŁASNYM STADIONIE
Górnik 1956 Łęczyca - LKS 

Dąbrówka 1-2 (0-0)
- Zagraliśmy słabe spotkanie, 

stworzyliśmy sobie wiele sytuacji 
podbramkowych, ale nie potrafi-
liśmy ich wykorzystać. Najważ-
niejsze teraz jest wygrać następny 
mecz i udowodnić, że to była jed-
norazowa wpadka – mówi Rafał 
Żemigała.

0-1, 0-2, 1-2 Błachowicz
Górnik: A. Żemigała - Maśliń-

ski (Błachowicz), R. Źemigała, 

Jarczyński, Sobczak, Łuczak 
(46. Czekalski), Karasiński, Le-
wandowski (46. Góra), Olczak 
(Ferszt), Pałczyński, Pacałowski; 
Rezerwowi: Brzeziński, Kubiak, 
Bartosz Sobczak

gornikleczyca.futbolowo.pl

Najbliższa kolejka – 27 kwietnia
Sokół Popów - Błękitni Dmosin

Zjednoczeni II Stryków - Amii Nowosolna
LKS Kalonka - Górnik 1956 Łęczyca

LKS Dąbrówka - Kotan Ozorków
Huragan Swędów - Struga Dobieszków

Malina Piątek - Orzeł II Parzęczew

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

1. Zjednoczeni II Stryków 39
2. Kotan Ozorków 27 
3. Górnik 1956 Łęczyca 27 
4. Orzeł II Parzęczew 20 
5. Amii Nowosolna 20 
6. LKS Dąbrówka 15 
7. Struga Dobieszków 14 
8. LKS Kalonka 13 
9. Błękitni Dmosin 13 
10. Huragan Swędów 12 
11. Sokół Popów 8 
12. Malina Piątek 8 fo

t. 
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Fragment papirusu wspominający o żonie Jezusa nie 
jest współczesną fałszywką. Dokument, który został 
ujawniony w 2012 roku natychmiast wzbudził wiele kon-
trowersji. Zgodnie z chrześcijańską tradycją Jezus nie był 
żonaty, dlatego też papirus na nowo rozbudził dyskusję 
o celibacie i roli kobiet w Kościele.

Zarówno Watykan jak i wielu badaczy uznali, że to fał-
szywka. Niepewne pochodzenie dokumentu, zamazany 
tekst i błędy gramatyczne kazały wątpić w jego autentycz-
ność. Tym bardziej, że żaden z tekstów kanonicznych nie 
wspomina ani o żonie Chrystusa, ani o tym, by kobiety 
znajdowały się wśród Jego uczniów. Tymczasem we 
wspomnianym papirusie czytamy „Jezus powiedział do 
nich: ‘Moja żona...’”, a w innym miejscu „Ona będzie mogła 
zostać moim uczniem”.

Podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego To-
warzystwa Badań Nad Rakiem zaprezentowano wyniki 
jednego z pierwszych badań nad wpływem e-papiero-
sów na ekspresję genów. Eksperymenty prowadzili 
naukowcy z Boston University.

Uczeni użyli komórek oskrzeli osób, u których wystę-
powały mutacje genetyczne czyniące je podatnymi na 
zachorowanie na nowotwory płuc. W warunkach labo-
ratoryjnych komórki poddano działaniu średnich ilości 
dymu z e-papierosów. Badania wykazały, że ekspresja 
genów w takich komórkach była podobna do ekspresji 
genów w identycznych komórkach poddanych działaniu 
takich samych ilości dymu tytoniowego. Wstępne wyniki 
wskazują, że e-papierosy nie są nieszkodliwe.

Wszyscy fani i gracze popularnych gier liczbowych 
w Polsce na pewno słyszeli już o niektórych dziwnych 
losowaniach, których wyniki wydają się być dalekie od 
przypadku. Zaginione kule czy nieprawdopodobne kon-
figuracje wylosowanych numerów, wywoływały burze 
w mediach i podejrzenia wśród graczy Lotto. Według 
rzecznika Totalizatora Sportowego, który jest odpowie-
dzialny za organizację losowań w Polsce – Podczas każdego 
losowania w studio LOTTO znajduje się Komisja Kontroli 
Gier i Zakładów, która gwarantuje uczciwość. Mimo to, 
raz na jakiś czas losowania te wyłaniają bardzo dziwne 
wyniki, powodując, że każdy z graczy przeciera oczy ze 
zdumienia. W końcu LOTTO umieściło na swojej stronie 
oficjalny komunikat Totalizatora Sportowego informu-
jący, iż całe zamieszanie zostało spowodowane usterką 
maszyny losującej.

Dokument dot. żony Jezusa E-papierosy nie są nieszkodliwe Tajemnicze losowania Lotto 

Regionalny klub nocny
Rzeżucha internauty

Babcia supermenka

Duże chłopskie jajaMobilna toaleta


