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ogłoszenie

30 kwietnia, czyli ostatniego dnia 
wyznaczonego na złożenie w terminie 
zeznania podatkowego, odwiedzili-
śmy Urząd Skarbowy. Spodziewaliśmy 
się kolejek, bo wzorem lat ubiegłych pe-
tenci składali PIT-y z reguły na ostatnią 
chwilę. Sala w skarbówce była jednak 
prawie pusta. Czy mieszkańcy powia-
tu stali się bardziej obowiązkowi? 

W środę w południe w łęczyckiej 
skarbówce dowiedzieliśmy się, że ok. 
1500 podatników nie złożyło jeszcze 
swoich zeznań. Oczywiście spóźnial-
scy mieli czas do północy. 

- Sytuacja w której podatnik nie 
składa deklaracji podatkowej oraz nie 
wpłaca podatku jest karalna - mówi 
Mariola Palczewska, kierownik działu 
obsługi bezpośredniej US w Łęczycy. - 
Można ustrzec się odpowiedzialności 
karnej skarbowej za złożenie deklaracji 
po terminie. Podatnik może zawiado-
mić organ powołany do ścigania na pi-
śmie lub ustnie do protokołu o tym, że 
nie złożył deklaracji, ujawniając istotne 
okoliczności tego czynu; jednocześnie 
ze złożeniem oświadczenia podatnik 
musi – w wyznaczonym terminie – 
zapłacić podatek wraz z odsetkami, 
złożyć zeznanie po terminie licząc się 
z konsekwencjami wszczęcia postę-
powania podatkowego i poniesieniem 
kary.

Jak wysoka może być grzywna? Z 
reguły skarbówka nakłada karę za 
niezłożenie w terminie zeznania po-
datkowego w kwocie od 168 złotych 

wzwyż. Maksymalna kara wynosi 
3360 złotych. 

Zapytaliśmy kierownik jakie naj-
częściej błędy popełniają podatnicy 
podczas wypełniania oświadczenia 
majątkowego.  - Podatnicy bardzo czę-
sto nie zaokrąglają lub nieprawidłowo 
zaokrąglają podstawę obliczenia po-

datku oraz kwotę podatku do zapłaty 
– słyszymy. - Również brak podpisu na 
deklaracji jest uważany za błąd.

Coraz więcej mieszkańców decyduje 
się na wypełnienie i wysłanie zeznania 
za pośrednictwem internetu. Część po-
datników wysłała rozliczenia pocztą.

tekst i fot. (just)

Dokładnie o godz. 9 maturzyści 
rozpoczną dziś egzaminy z języka 
polskiego na poziomie podsta-
wowym. We wtorek młodzież 
rozwiązywać będzie testy z ma-
tematyki, również na poziomie 
podstawowym. W środę egzaminy 
z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. W 
czwartek – język polski na poziomie 
rozszerzonym, fizyka na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 
Natomiast w piątek maturzyści 

zmagać się będą z matematyką na 
poziomie rozszerzonym, wiedzą 
o społeczeństwie na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym. W 
kolejnych dniach egzaminy będą 
z biologii, języka niemieckiego, 
włoskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, geografii, chemii, historii. 
Matury – wraz z egzaminami 
ustnymi - potrwają do końca tego 
miesiąca.  

Wyniki ogłoszone zostaną 27 
czerwca.

Maj miesiącem matur
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Utrudnienia na Waliszewie     

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Rozpoczął się drugi etap mo-
dernizacji ul. Staromiejskiej. Na 
odcinku ok. 200 metrów - od 
skrzyżowania z ul. Słowackiego 
do ul. Prusa - położona zostanie 

kanalizacja deszczowa i sanitarna 
a następnie kostka brukowa. Prace 
potrwać mają do końca lipca. Re-
mont prowadzi kutnowski Trakt. 
Natomiast Zieleń Miejska powin-
na do końca czerwca zakończyć 
remont ul. Żeromskiego i Tuwima. 

(stop)

Niespodzianka w skarbówce

W urzędzie kolejek nie było 

W środę w południe w łęczyckiej skarbówce były pustki

Obfite opady deszczu sprawiły, że 
główne uroczystości Święta Narodo-
wego 3 Maja z placu T. Kościuszki 
przeniesione zostały do kościoła św. 
Andrzeja Apostoła. 

O godz. 11.30 święto zostało 
uczczone ceremoniałem wojsko-
wym. Następnie burmistrz Andrzej 
Olszewski i wicestarosta powiatu 
łęczyckiego Krystyna Pawlak wy-
głosili przemówienia. Po nich odbyła 
się msza święta w intencji Ojczyzny. 
Wzięli w niej udział parlamentarzy-
ści, samorządowcy, mieszkańcy a 
także żołnierze 25. brygady kawalerii 
powietrznej z Leźnicy Wielkiej oraz 
poczty sztandarowe policji, straży 
pożarnej i miejscowych szkół. 

W tym roku to już 223. rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była 

to pierwsza konstytucja w nowożyt-
nej Europie, a druga po amerykań-
skiej na świecie. Konstytucja została 
uchwalona przez Sejm Wielki. 

3 maja to także wielkie święto 
kościelne – Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
do ważnych wydarzeń z historii 
Polski: obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami w 1655 r., ślubów króla 
Jana Kazimierza - powierzenia 
królestwa opiece Matki Bożej.

Święto zostało ustanowione 
na prośbę biskupów polskich 
po odzyskaniu niepodległości 
po I wojnie światowej. Oficjal-
nie święto obchodzone jest od 
1923 r. 

tekst i fot. (just)

Obchody uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w strugach deszczu
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ŁĘCZYCA
W  c a ł y m  k ra j u  uc z c z ony 

został dzień w którym Polska 
stała się członkiem Unii Euro-
pejskiej. To już 10 lat, do Unii 
przystąpi l iśmy 1 maja 2004 
roku. Czy w Łęczycy unijne 
środki finansowe zostały do-
brze wykorzystane? Zdania są 
podzielone. Oczywiście miejska 
władza chwali się osiągnięcia-
mi, ale nie brakuje malkonten-
tów, którzy twierdzą, że przez 
te lata inwestyc ji  w mieście 
było jak na lekarstwo. Co udało 
się zrobić za unijne pieniądze? 
To m.in. termomodernizac ja 
budynków użyteczności pu-
blicznej, budowa i wdrożenie 
systemu informacji przestrzen-
nej, budowa drogi dojazdowej 
na terenie ŁSSE, stworzenie 
marki Łęczycy i województwa 
– szlachcic Boruta, przywróce-
nie dawnej świetności łęczyc-
kiej starówce oraz przebudowa 
i modernizacja ul. Bitwy nad 
Bzurą. Łęczyca otrzymała na 
te inwestycje z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego prawie 8,5 mln złotych. 

(stop)

Pracownicy tzw. bazy spół-
dzielni mieszkaniowej nie 
kryją rozżalenia z powodu 
zapowiedzi zarządu „Łęczy-
canki” dotyczących zwolnień. 
Coraz głośniej mówi się rów-
nież o zamknięciu budynku 
technicznego przy ul. Bitwy 
nad Bzurą. 

Zarząd spółdzielni niedawno 
zdecydował się na redukcję 
etatów. Zwolnionych ma zostać 
sześć osób, nie wiadomo ilu 
pracowników straci pracę z 
bazy. W środę przewodniczący 
związku zawodowego spotkał 
się z prezesem Pacholskim. Jak 
się dowiedzieliśmy szef „Łęczy-
canki” poinformował przewod-
niczącego związku o zmianach 
w regulaminie wynagrodzenia. 
Dziś rozmowy ws. zwolnień i 
obniżek pensji mają być prowa-
dzone w bazie technicznej. 

- Jesteśmy załamani plana-
mi zarządu – usłyszeliśmy od 
jednego z pracowników bazy 

przy ul. Bitwy nad Bzurą. - 
Niektórzy z nas mają bardzo 
t rudną sytuac ję f inansową. 
Ze zdziwieniem przyjmujemy 
rozpowszechniane w mediach 
informacje, że na zwolnieniach 
spółdzielnia zaoszczędzi w 
ciągu roku ok. 300 tys. złotych. 
Ciekawe skąd te wyliczenia, 
skoro średnia pensja w bazie 
wynosi 1700 złotych. 

W bazie, łącznie z kierowni-
kiem, pracuje 11 osób. Pracowni-
cy załatwiają sprawy związane 
z wykonywaniem robót remon-
towo-konserwacyjnych, wy-
mianą stolarki, ze zgłoszeniami 
o awariach i uszkodzeniach w 
instalacjach budynków w za-
kresie wodno-kanalizacyjnym, 
centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody. Nasz rozmówca obawia 
się, że zwolnienia spowodują, że 
spółdzielcy będą dłużej czekać 
na usunięcie awarii. 

- Mnie się wydaje, że prezes 
nie przejmuje się ewentualnym 
wydłużeniem czasu reakcji na 
awarię okrojonego składu eki-
py technicznej. Tym bardziej, 

że coraz głośniej mówi się o 
likwidacji bazy. Na tym terenie 
zarząd spółdzielni planuje wy-
budować garaże. Na klatkach 
schodowych pojawiły się już 
nawet ogłoszenia o możliwości 
wykupu placów. Zarząd „Łęczy-
canki” chce postawić tu 100 ga-

raży. Każdy garaż miałby kosz-
tować 25 tys. złotych. Wyraźnie 
widać, że ludzie z bazy są w 
tych planach przeszkodą – mówi 
pracownik spółdzielni, który z 
obawy przed zwolnieniem wolał 
pozostać anonimowy. 

(stop)

10 lat w UniiPlany zarządu „Łęczycanki” 
spędzają ludziom sen z oczu 

Czy na terenie bazy spółdzielni mieszkaniowej wybudowane 
zostaną garaże?
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wybory do euroParlamentu

29-letni poseł Pacholski w 2011 
roku został politykiem Ruchu 
Palikota, partii, która zmieniła już 
nazwę na Twój Ruch. Młody poli-
tyk, jak widać, ma o wiele większe 
ambicje niż zasiadanie w gmachu 
przy Wiejskiej. Decyzję o kandy-
dowaniu tłumaczy chęcią zmiany 
polityki europejskiej. Zdaniem 
posła Unia jest teraz w kryzysie a 
lekarstwem na wyjście z impasu 
ma być jeszcze większa integracja 
państw członkowskich europej-
skiej wspólnoty i otwarcie się na 
nowe kraje kandydujące do Unii. 
Poseł podkreśla, że przy zmianach 
zawsze należy pamiętać o czło-
wieku.   - Moja decyzja o starcie w 
wyborach do Europarlamentu była 
podyktowana troską o przyszłość  
Polski i Europy, która w kontekście 
kryzysu gospodarczego i ostatnich 
wydarzeń na Ukrainie ma głębokie 
uzasadnienie. Uważam, że Unia 
Europejska wyczerpała swoją for-
mułę, jako związek gospodarczo 
– polityczny demokratycznych 
państw europejskich i obecnie  
przechodzi fazę kryzysu wartości, 
które stały się fundamentem jej po-
wstania. Poszanowanie godności 
człowieka, wolność, demokracja, 
równość i solidarność społeczna, to 
wartości, o których Unia Europej-
ska zapomniała. Obraz dzisiejszej 
unijnej rzeczywistości to bezrobo-
cie, wykluczenie społeczne i eko-
nomiczne. Tak dalej być nie może. 
Uważam, że jako Europarlamen-
tarzysta, reprezentant interesów 
Polski,  będę miał realny wpływ na 
politykę europejską – mówi poseł. 

Polityk z Łęczycy jest na liście 
Twojego Ruchu na miejscu 10.

Mirosława Kupis-Urbaniak 
to była radna i przewodnicząca 
powiatu łęczyckiego. Nauczyciel, 
dyrektor szkoły, rolnik – te infor-
macje można znaleźć w opisie 

kandydatki, która na liście Polski 
Razem Jarosława Gowina jest na 
9 miejscu. 

- Decyzję o kandydowaniu 
podjęłam po przemyśleniach i 
analizie programu wyborczego. 
Nie ukrywam też, że do utwier-
dzenia mojego postanowienia  
przyczyniły się w znacznym 
stopniu moje dotychczasowe do-
świadczenia zawodowe – mówi 
M. Kupis-Urbaniak. - Myślę, że 
najważniejszą sprawą dla Polski 
w tym momencie jest posta-
wienie na rozwój gospodarczy 
poprzez autentyczne zmiany 
w prawie dotyczącym małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Mam na myśli zmiany w pra-
wie podatkowym, uproszczone 
procedury zakładania f irm, 
niwelowanie przeszkód admi-
nistracyjnych

Małgorzata Gabryelczak, rol-
nik z gminy Piątek, zastępca 
dyrektora Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Bra-
toszewicach. Na liście PSL na 
miejscu 9. Jak podkreśla bardzo 
ważna i bliska jest dla niej pro-
blematyka wsi. 

Warto dodać, że każdy euro-
poseł tej kadencji miesięcznie 
otrzymuje ponad 7600 euro 
brutto, czyli ponad 31 tysięcy 
złotych. Okazuje się, że pensja 
posła pracującego w Parlamencie 
Europejskim to nie wszystko. 
Europosłowie otrzymują dzien-
ną dietę, około 300 euro na wy-
żywienie czy zakwaterowanie. 
Każdy poseł miesięcznie ma 
zapewnione jeszcze dodatkowo 
4 tysiące euro na prowadzenie 
biura poselskiego.

(stop)

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

Fale Radiowe - Radio Frequency De Lux
TWARZ
• modelowanie owalu twarzy i redukcja „drugiego podbródka” oraz ,,chomików”,
• ujędrnienie struktury skóry,
• ujędrnianie skóry okolic oczu,
• rozświetlenie i odmłodzenie skóry,
• spłycenie i wygładzenie zmarszczek,
• usuwanie cieni i „worków pod oczami”,
• spłycenie ,,kurzych łapek”,
• odbudowa kolagenu,
• zmniejszenie przebarwień,
• redukcja zanieczyszczeń, rozszerzonych porów i stanów zapalnych.

CIAŁO
• usuwanie cellulitu i rozstępów skórnych,
• utrata wagi dzięki mikromasażowi,
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej,
• ujędrnienie ciała,
• podnoszenie pośladków,
• wysmuklenie talii,
•  likwidacja luźnej skóry na brzuchu i wewnętrznej stronie ud - redukcja  

zwiotczeń,
• spłycenie blizn,
• odmłodzenie skóry rąk i stóp,
• łagodzenie, zrelaksowanie skóry po zabiegach,
• wygładzenie nierówności po liposukcji.

Radny Grzegorz Góra poskarżył 
się na wójta Andrzeja Wdowiaka. 
Zdaniem samorządowca wójt 
groził mu przy okazji analizy 
ewentualnej inwestycji w Topoli 
Królewskiej. 

- Usłyszałem od wójta, że jeżeli 
zajmę się sprawą parkingu dostanę 
po łapach – twierdzi radny Góra, 
który zażądał wpisania słów wójta 
do protokołu. 

Wójt tłumaczył, że nie chciał 
na forum rozgłaszać sprawy 
parkingu w Topoli.

- Teren parkingu nie należy 
do gminy. To działka parafii i 
dlatego gmina nie będzie tam 
prowadzić żadnej inwestycji 
związanej z remontem parkin-
gu – mówił.

Gdy emocje opadły, sołtysi zapy-
tali radnych o inwestycję w Leźnicy 
Wielkiej, gdzie na terenie lotniska 
wojskowego zaplanowana została 

modernizacja kanalizacji deszczo-
wej. Sołtysi uważają, że inwestycja 
może przyczynić się do podtopień 
pastwisk i gospodarstw w pobliżu 
rzeki i rowów, do których ma być 
kierowana woda opadowa z lotni-
ska. Radni dyskutowali również o 
problemie związanym z brakiem 
autobusu, który odwoziłby dzieci 
po zajęciach w szkole w Wilczkowi-
cach. W sesji uczestniczył dyrektor 

podstawówki, który prosił radę o 
zajęcie się sprawą. Samorządowcy 
mają wrócić do tematu na najbliż-
szej sesji. Podjęto również decyzję 
o przystąpieniu do drugiego etapu 
inwestycji drogowej Mikołajew – 
Pruszki - Pilichy, który polega na 
wykonaniu warstwy ścieralnej 
drogi. Koszt robót to prawie 500 
tysięcy złotych.

tekst i fot. (just) 

Ostra dyskusja na sesji gminnej

KIERUNEK BRUKSELA
Już 25 maja zadecydujemy kto 
z regionu łódzkiego zostanie 
wybrany do Parlamentu Euro-

pejskiego w Brukseli. Wśród kandydatów z powiatu łęczyckiego 
zainteresowanych sprawowaniem obowiązków europosła znaleźli 
się Michał Pacholski, poseł z Łęczycy reprezentujący partię Palikota, 
Mirosława Kupis-Urbaniak z Grabowa, która jest w partii Gowina 
a także Małgorzata Gabryelczak z Piątku, przedstawicielka PSL. 

Radny Góra po raz 
kolejny skonfliktował 
się z wójtem 
Wdowiakiem 
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rodzice obawiają się o dzieci

ŁĘCZYCA
Dziecko o spotkaniu z dziw-

nym panem opowiedziało ma-
mie. Rodzice ucznia o sprawie 
szybko powiadomil i  dyrek-
c ję podstawówki. Do szkoły 
przyszedł również policjant z 
pobliskiej komendy, który też 
przestrzegał przed mężczyzną 
zaczepiającym uczniów. 

- Policjant powiedział mi, że 
odebrał sygnał o mieszkańcu, 
który kręci się w pobliżu naszej 
szkoły, rozmawia z uczniami i 
dziwnie się zachowuje. Po tej 
rozmowie zdecydowaliśmy się na 
apel podczas którego przekazali-
śmy uczniom podstawowe infor-
macje, jak mają się zachować, gdy 
spotkają nieznajomego – mówi 
Krystyna Grochala, zastępca 
dyrektora SP nr 4. 

Do „czwórki” podobne sygnały 
trafiały już wcześniej. W ubiegłym 
roku w Reporterze opisane zostały 
obawy rodziców, którzy infor-
mowali redakcję o mężczyźnie 
zaczepiającym dzieci. Wówczas 
te informacje były także bardzo 
dramatyczne. Mężczyzna, we-

dług relacji dzieci, miał straszyć 
uczniów nożem. 

- Mam nadzieję, że policja szyb-
ko wyjaśni sprawę. Jeśli chodzi 
o szkołę, to wolimy dmuchać na 
zimne, nawet, gdyby sygnały oka-
zały się niepotwierdzone. Lepiej 
wcześniej zapobiegać, niż później 
lamentować z powodu nieszczę-
ścia. Zdaję sobie sprawę, że rodzice 
są zaniepokojeni – mówi dyrektor 
Bogumiła Wójtowicz. - Rozma-
wiałam z chłopcem, którego w 
pobliżu naszej szkoły zaczepił 
mężczyzna. Usłyszałam od niego, 
że mężczyzna zachwalał jego uro-
dę. Mówił do ucznia, że ma ładną 
buzię, włosy. Że mu się podoba. 
Uczniowie wiedzą po apelu, że 
powinni chodzić grupkami. Mają 
nie rozmawiać z nieznajomymi.

Edyta Czerniak, jest matką 
Adasia, który chodzi do drugiej 
klasy SP nr 4. Słyszała o dziwnie 
zachowującym się mężczyźnie. 

- Od tego czasu odprowadzam 
dziecko do szkoły i przychodzę 
po Adasia, gdy skończą się lekcję 
– słyszymy. - Od września moje 
drugie dziecko zacznie chodzić 
do tej podstawówki. Ufam, że do 
tego czasu policja wyjaśni sprawę. 

Według naszych nieoficjalnych 
informacji funkcjonariusze prze-
strzegli już mężczyznę przed tym, 
aby nie zaczepiał dzieci. Wiedzą 

kto to jest. Jak się dowiedzieli-
śmy mieszkaniec przedstawił się 
chłopcu, który mu się spodobał. 
Jak na razie do podobnych zacze-

pek już nie dochodzi. Policja nie 
znalazła podstaw do zatrzymania 
mężczyzny. 

(stop)

W szkole przestrzegano 
przed zboczeńcem

Uczniowie podstawówki już wiedzą jak mają się zachować podczas zaczepek nieznajomych

Jaki ładny z ciebie chłopiec. Masz ładną buzię i włosy 
a ja mieszkam niedaleko – w ten sposób kilka dni 
temu ucznia szóstej klasy szkoły podstawowej nr 4, 
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście, zaczepiał około 
50-letni mężczyzna. 
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reklama

Po raz kolejny otrzymaliśmy 
sygnał o piciu alkoholu tuż przed 
osiedlowym sklepem przy ul. Bel-
wederskiej. Popularny drewniak 
to ulubione miejsce spotkań mi-
łośników spożywania procentów 
pod chmurką.

- Dlaczego w tej sprawie nikt nic 
nie robi? - pyta mieszkanka osiedla. 
- Chwiejący się panowie piją przed 
sklepem, używają często brzydkich 
słów. To zły przykład dla młodzieży. 
A najgorsze jest to, że sprzedaw-
czyni otwiera im jeszcze butelki z 
piwem. Sama widziałam. 

Chcieliśmy porozmawiać ze 
sprzedawczynią. Odmówiła wypo-

Przyrodnicy ostrzegają, że za 
sprawą łagodnej zimy w tym roku 
kleszczy jest wyjątkowo dużo. Po 
każdym spacerze w parku, po 
lesie, łące czy nad rzeką należy 
dokładnie obejrzeć nie tylko swoje 
ciało, ale także czworonoga, jeśli 
nam towarzyszył. Trwa szczyt 
aktywności wiosennej kleszczy. 

- Do kliniki codziennie zgła-
sza się kilku właścicieli z psami 
obsypanymi kleszczami – mówi 
weterynarz Danuta Czaplińska. - 
Kleszczy jest o wiele więcej niż w 
roku ubiegłym. 

tekst i fot. (just) 

Co z tego, że odnowiony dworco-
wy budynek prezentuje się dobrze, 
gdy pasażerowie i tak skarżą się na 
zanieczyszczony teren kolei. 

- Wszystko przez te gapy, które 
mają gniazda na drzewach tuż 
nad chodnikiem i ławkami. Przy-
jechaliśmy do Łęczycy z Łodzi. 
Gdy zobaczyłem te ławki upstrzo-
ne ptasimi odchodami, 
to złapałem się za 
głowę – mówi 
Jan Kruk. - 
Usiedliśmy 
na ławce 
oddalo-
nej tro-
chę od 

drzew 
na któ-
r y c h 
ulokowa-
ły się ptaki, 
ale niestety 
przelatujące ga-

wrony i 
tak za-
brudziły 
to miej-

sce. 
W spra-

wie upstrzo-
nego ptasimi 

odchodami te-
renu przy dworcu 

kolejowym rozmawialiśmy z Da-
nielem Szubskim, pracownikiem 
ochrony.

- Pasażerowie mówią o problemie 
– przyznaje ochroniarz z dworca. - 
Teraz nic nie da się zrobić, bo jest 
okres ochronny. Na pewno jednak 
jesienią gniazda zostaną strącone a 
korony drzew przycięte. 

(stop)

Uwaga na kleszcze

Zanieczyszczony łęczycki dworzec 

Łodzianie byli zaskoczeni widokiem 
zanieczyszczonego dworca 

Pijani przed osiedlowymi sklepami ŁĘCZYCA

wiedzi. W dniu, w którym odwiedzi-
liśmy sklep, nie brakowało miłośników 
złocistego chmielowego trunku. Miesz-
kanką osiedla jest dr Barbara Ulężałka. 

- Niestety nie tylko przed tym 
sklepem w mieście pity jest alkohol 

– mówi lekarka. - Moim zdaniem 
na problem trzeba spojrzeć trochę 
szerzej. Oczywiście nie powinno 
dochodzić do tego typu sytuacji, ale 
bardziej dokuczliwa jest młodzież 
rozpalająca na przykład ogniska 

w piwnicach bloku. Niedawno 
właśnie do takiego pożaru mu-
sieli przyjechać strażacy. Sąsiedzi 
mówią, że pijący przed sklepem 
są złym przykładem dla młodych 
ludzi. Ale warto też zauważyć, że ci 
młodzi ludzie są czasami groźniejsi 
od klientów sklepu spożywających 
alkohol. 

To prawda. Nie zmienia to jednak 
tego, że gdyby nie przyzwolenie 
sprzedawców, to takich pijanych 
klientów przed sklepami by nie 
było. Mieszkańcy osiedla pytają 
również, gdzie są strażnicy miejscy.

- Na pewno tropią na targowisku 
babcie, które handlują pietruszką. 
Może są też zajęci szukaniem źle 
zaparkowanych samochodów – 
mówi z sarkazmem jeden z lokato-
rów bloku w pobliżu sklepu przy 
Belwederskiej.

(stop)

Przed sklepem pity jest alkohol. Sprzedawczyni nie chciała z 
nami rozmawiać 

Często do redakcji dzwonią 
Czytelnicy, którzy informują 
nas o sprzedaży alkoholu 
klientom, którzy trunki piją 
przed sklepami. Na tego typu 
sytuacje często jest niestety 
przyzwolenie właścicieli 
sklepów a także sprzedawców, 
którzy niejednokrotnie sami 
otwierają klientom butelki. 
W czasie długiego weekendu 
spożycie alkoholu wyraźnie 
wzrosło. Dr Ulężałka dobrze zna 

amatorów procentów. - Nigdy 
nie zrobili mi krzywdy. Już 
bardziej boję się nieobliczalnych 
wyrostków” - usłyszeliśmy od 
lekarki

Chodnik i ławki pod 

gniazdami gawronów 

wyglądają fatalnie
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V Przegląd
Ruchu Artystycznego Seniora

„Nutki Złotej Jesieni”
Dom Kultury zaprasza do udziału w Przeglądzie Ruchu Artystycznego 
Seniora pod nazwą „Nutki Złotej Jesieni” , który w tym roku odbędzie 
się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. 
W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne, wokalno-instru-

mentalne, Kluby Seniora, kapele ludowe i podwórkowe, kabarety, soliści 
i gawędziarze.

Data i miejsce przeglądu:
17 maja 2014 r. godz. 10.00

Sala Domu Kultury w Łęczycy

inFormator
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 84: Wiosna pora radosna.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Rozmawia dwóch kumpli:  
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, 
ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy, 
wszystko kwitnie i spod ziemi wycho-
dzi! - mówi jeden. 
- Przestań! Miesiąc temu teściową pocho-
wałem... 

* * *
Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samo-
chód... 

* * *
Jaka dzisiaj woda? - pyta Zenek kumpla który łowi 
już od kilku godzin. 
- Znakomita! Ryba ani myśli z niej wyłazić. 

* * *
Łowi rybak ryby, ale cholery nie biorą. Siedzi tak mocząc 
sobie kija przez pięć godzin głodny, niewyspany i mokry, bo 
tu jeszcze deszcz zaczął padać i w końcu powiada: 
- Kur..!!! Jakbym nie wiedział, że to uspokaja nerwy, to bym 
to wszystko rzucił w cholerę! 

* * *
- Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta 
nauczycielka w szkole.  
- Mamy. 
- A dlaczego?  
- Bo mama więcej mówi! 

* * *
Jaś pyta dziadka: 
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem? 
- Tak. 
- A bałeś się? 
- Tylko za pierwszym razem. 
- A później? 
- Później już nie latałem. 

* * *
Blondynka płynie statkiem i widzi, że koło niej siedzi męż-
czyzna i się zastanawia jak do niego zagadać.  
Myśli, myśli i w końcu podchodzi do niego i się go pyta:  
- Pan też płynie tym statkiem? 

Wiosenna botwinka
Botwinkę myjemy, kroimy w drobne paski, a buraczki w 
kostkę.
Żeberka dzielimy na paski, zalewany zimna wodą, zagotowu-
jemy i solimy. Gotujemy na średnim ogniu około 40 minut.
Następnie wrzucamy umyte, obrane i pokrojone w kostkę 
warzywa: marchewkę i seler. Dokładamy pokrojoną bo-
twinkę, natkę pietruszki, pokrojone w paseczki liście pora 
i przyprawy: pieprz, ziele i liście laurowe oraz wrzucamy 
pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy na niewielkim ogniu 
do miękkości ziemniaków. Kolejno dodajemy odsączoną na 
sicie czerwona fasolę. Pod koniec gotowania doprawiamy 
zupę cukrem i octem do smaku według uznania.
W 1/4 szklanki 
zimnej wody 
rozprowa-
dzamy mąkę 
i dodajemy 
śmietanę. Do 
tak przygoto-
wanej zawiesi-
ny dodajemy 
1 szklankę 
wrzącej zupy 
i przelewamy 
śmietanę 

energicznie do garnka. Mieszamy na niewielkim ogniu, nie 
doprowadzając już zupy do wrzenia.

Faszero-
wana pierś 
kurczaka z 
bakaliami
Piersi umyj. 
W każdej z 
nich cienkim 
nożykiem 
natnij otwór, 
tworząc 
kieszeń. 
Uważaj, 
aby piersi 
nie przeciąć 
na wylot. Następnie mięso posyp przyprawą Knorr. W 
miseczce wymieszaj pokrojone morele, orzechy oraz 
pokruszone sery. Przygotowanym farszem nadziewaj 
kieszenie. Kieszeń zepnij wykałaczką. Piersi obsmaż 
z obu stron na rozgrzanej oliwie, następnie przełóż je 
do woreczka do pieczenia, zepnij spinką i dopiecz w 
nagrzanym do 180 st. C piekarniku 25 minut. Podawaj 
z ryżem.  
 

Szybka 
szarlotka
Przygo-
towanie 
zaczynam 
od pokroje-
nia jabłek 
w kostkę. 
Jabłka wcze-
śniej obie-
ram. Robię 
kruszonkę, 
czyli pocie-
ram mieszanką cukru pudru, mąki i masła tak, aż powstaną 
malutkie kuleczki. Jabłka przekładam do formy, posypuję 
cukrem i cynamonem i na to kładę kruszonkę. Wstawiam do 
nagrzanego do 200°C piekarnika na 25–35 minut do wyraź-
nego (!) zrumienienia. Smacznego. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Pieczeń rzymska ładnie się zrumieni jeśli 15 minut przed 
końcem pieczenia posmarujesz wierzch dwoma łyżkami 
rzadkiej śmietany kremówki
Biszkopt pięknie wyrośnie jeśli do żółtek ucieranych z cukrem 
dodasz kilka kropel soku z cytryny oraz łyżkę wody
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Dla dzieci to bardzo duże przeżycie duchowe. W kościele 
Bernardynów w Łęczycy po raz pierwszy w tym roku 
odbyły się uroczystości komunijne. Pogoda dopisała. 
Była o wiele ładniejsza, niż dzień wcześniej. Dzieci 
przystąpiły do komunii w skupieniu. Rodzice, chrzestni 
i dziadkowie także przeżywali ten dzień. Za tydzień 
kolejne komunie – w kościele św. Andrzeja. 

tekst i fot. Justyna Olewińska

Pierwsza Komunia Święta
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ogłoszenie

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

OZORKÓW
-  Tego n ie wiem – odparł 

Krzysztof Ptaszyński, mistrz 
budowy. - Prace wykonujemy 
według projektu przedstawione-
go przez urząd miasta. Wydaje 
mi się, że chodnik nie będzie 
na całej szerokości z przyczyn 
ekonomicznych. 

Mieszkańcy nie kryli zasko-
czenia, gdy w naszej obecności 
przysłuchiwali się rozmowie z 
kierownikiem robót. 

- To jak to będzie? - dziwiła się 
Jadwiga Waliszewska. - Zostawią 
przy chodniku gołą ziemię. To po co 
to robić. Gdy podczas opadów desz-

czu wyjdę z domu, to znów wpadnę 
w błoto.

- Mam nadzieję, że chociaż pod-
jazdy będą wymurowane na całej 
szerokości – dodaje Jerzy Wali-
szewski. - A z tym chodnikiem, to 
naprawdę ogromne zaskoczenie. 
Nikt wcześniej nas nie poinformo-
wał o takich planach. 

Kierownik Ptaszyński zapewniał, 
że podjazdy będą utwardzo-
ne do samych granic posesji. 
Natomiast przy chodniku 
– od strony domów – ma 
być zostawiony mniej wię-
cej 40-centymetrowy pas 
ziemi. 

- Najprawdopodobniej 
na wolnym pasie będzie 
wysypany humus a potem 
zasadzona trawa – słyszy-
my od mistrza budowy. 

- No tak, jeszcze chwasty 
będziemy musieli 
wyrywać przy 
chodniku 
– mówi z 
przeką-
s e m 
pani 
J a -

dw ig a .  - 
Przecież 

k a ż d y 
ma przy 
domu 

ogró-
dek. 

Pani Jadwiga była zdziwiona, 
że do posesji nie będzie 
przylegał chodnik 

„Pójdziemy do magistratu i zapytamy o projekt budowy”

Niektórzy mieszkańcy cieszą się 
jednak, że przy chodniku pozosta-
wiony zostanie pas zieleni. 

- Przecież nie o to chodzi, aby 
wszystko zabetonować – słyszymy 
od starszej mieszkanki ul. Brzo-
skwiniowej. - Będzie ładnie jak przy 
chodniku zasadzą trawę. 

Na miejscu dowiedzieliśmy się, 
że zrezygnowano z utwardzenia 
pobliskiego parkingu. Położony 
zostanie asfalt na skrzyżowaniu ul. 
Brzoskwiniowej z Malinową, jednak 
tylko częściowo. Droga po kilkunastu 
metrach ponownie będzie gruntowa. 

(stop)

Mieszkańcy przyglądają się pomiarom

Władze miasta zleciły pracow-
nikom komunalnym czyszczenie 
fontanny na placu Jana 
Pawła II raz w tygo-
dniu. Czy to oznacza, 
że dysze w nowym 
urządzeniu aż tak 
szybko się zapychają? 
Konserwator, z któ-
rym próbowaliśmy 
porozmawiać kilka 
dni temu o nowej fon-
tannie, z wyraźną 
niechęcią odpowie-
dział na nasze py-
tanie. - A właściwie, 
to co pan tu robi? 
- zapytał zdziwiony 

widokiem reportera. - Fontanna 
działa prawidłowo i wcale nie za-
pycha się często. Dostałem zlecenie, 
aby raz w tygodniu ją czyścić i to 
robię  – skwitował pracownik. 

(stop)

Fontanna czyszczona co tydzień
OZORKÓW

Miejska fontanna jest czyszczona raz w tygodniu

Oszczędnościowa inwestycja Szumnie zapowiadana przez władze miasta 
modernizacja ul. Brzoskwiniowej na tzw. „owocowym 
osiedlu”, wcale nie wywołuje u wszystkich 
pozytywnych emocji. Podczas naszej wizyty kierownik 
robót zdradził, że chodnik nie będzie wyłożony na 
całej szerokości pasa wzdłuż drogi. Dlaczego?

Kierownik budowy mówił o szerokości chodnika 
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Paweł Andrzejczak zachwala ogródek, przy pubie na ul. Mielczarskiego 

tego w Polsce jeszcze nie było! 

Po naszych artykułach władze 
miejskie wreszcie zdecydowały 
się na inwestycję o którą od dłuż-
szego czasu prosili mieszkańcy. W 
pobliżu marketu Intermarche, na 
skrzyżowaniu ul. Lotniczej i Bema, 
wymalowane zostało przejście dla 
pieszych. Częściowo teren został 
utwardzony kostką. Droga do 
marketu jest teraz znacznie bez-
pieczniejsza.

- Dobrze, że się za to wzięli – 
mówi z zadowoleniem Urszula 
Domańska. - Ciekawe jednak, 
kiedy zrobią schody.

Przypomnijmy, że mieszkańcy 
skarżą się na brak schodów na 
skarpie przy Intermarche, na od-
cinku drogi, która stanowi skrót z 
osiedla do sklepu. 

- Mnie też cieszy, że nareszcie są 

pasy dla pieszych na jezdni. Ale od 
razu powinny także zostać wybu-
dowane schody – dodaje Jadwiga 
Walkowska. 

W Intermarche zapewniają, że 
schody wkrótce zostaną zrobione. 
Mieszkańcy z niecierpliwością 
czekają na spełnienie obietnicy. 

(stop)

Szkoda, że na palcach jednej ręki 
można policzyć w mieście lokale 
które zdecydowały się na ogródki 
gastronomiczne – mówią miesz-
kańcy. 

Gdzie można usiąść i zjeść lub 
napić się na powietrzu?

Pierwszym takim miejscem przy 
ul. Starzyńskiego, które cieszy się 
powodzeniem szczególnie pod-
czas ładnej pogody, jest na pewno 
lodziarnia. Stolików wprawdzie za-
ledwie kilka, ale za to schludnie a w 
dodatku jest miejsce dla maluchów. 

- Ustawiliśmy stolik dla dzieci a 
przy nim tablicę do malowania – 
mówi Anna Modlińska, sprzedaw-
czyni lodowych deserów.  - Za kilka 
dni ustawiony też zostanie duży 
parasol pod którym klienci będą 
mogli skryć się przed promieniami 
słońca. Oczywiście mamy nadzieję, 

Echa naszych publikacji

Wymalowali pasy 
i położyli kostkę

OZORKÓW

OZORKÓW

Część skarpy została utwardzona, na drodze wymalowane 
zostały pasy

Pani Jadwiga dziwi się, że 
od razu nie wybudowano 
schodów 

Rusza sezon ogródków pod 
chmurką

że w tym roku lato będzie piękne a 
klientów na lody nie zabraknie. 

Niedaleko lodziarni znajduje 
się budka serwująca dania kuchni 
orientalnej. Przed nią też kilka sto-
lików. Kilkadziesiąt metrów dalej 
ogródek gastronomiczny z praw-
dziwego zdarzenia, jednak jeszcze 
do małego remontu – o czym mówi 
właściciel pubu, Michał Bartczak.

- Ogródek funkcjonuje w okresie 

letnim już od ponad 10 lat – słyszy-
my od pana Michała. - Chciałem 
otworzyć ogródek przed długim 
weekendem, ale prognozy pogody 
nie były najlepsze. Dlatego klienci 
będą mogli zjeść i napić się na 
świeżym powietrzu za kilka dni. 
Przedtem wyremontuję schody, 
odnowię siedziska i zadbam o to, 
aby w ogródku pojawiło się więcej 
zieleni. 

Na pewno najbardziej hucznie 
i z największą pompą otwarty zo-
stał ogródek gastronomiczny przy 
pubie na ul. Mielczarskiego. 

- Zaprosiliśmy didżeja, piosenkar-
ki, ustawiliśmy grilla przy stolikach. 
Chcemy, aby nasz lokal integrował 
mieszkańców osiedla. Dlatego 
nowym pomysłem jest współpraca 
pubu z seniorami. Zapraszamy ich 
nie tylko do ogródka, raz w tygo-
dniu za darmo użyczamy emery-
tom jedną z naszych sal. Pomysł to 
przysłowiowy strzał w dziesiątkę. 
Emeryci nazwali swój klub „Pozer”, 
ludzi pozytywnie zakręconych – 
mówi z uśmiechem Paweł Andrzej-
czak, menadżer pubu. 

(stop)

OZORKÓW
Daniel Banasiak wpadł na ory-

ginalny pomysł. Kupił ambulans 
medyczny i przerobił karetkę na 
mobilne studio tatuażu. Już wkrótce 
zamierza wyjechać tatoolansem (bo 
tak nazwał pojazd) w trasę po kraju. 
Potem przyjdzie czas na zagranicę 
-  słyszymy od kreatywnego artysty. 

- Mniej więcej dwa lata temu wpadł 
mi do głowy pomysł, aby w karetce 
pogotowia urządzić studio tatuażu. 
Ambulans przemianowałem na ta-
toolans i nie ma chyba przechodnia, 

który nie obejrzałby się za moim 
mobilnym studiem tatuażu – mówi z 
uśmiechem D. Banasiak. 

To prawda. Niektórzy jednak nie 
wiedzą, że dawna karetka nie pełni 
już swojej funkcji. Dlatego, gdy zobaczą 
zatrzymujący się przy jakiejś posesji 
ambulans-tatoolans pytają co się stało. 

- Wiele razy mieszkańcy byli za-
niepokojeni widokiem mojej karetki 
stojącej przy jakimś domu. Pytali czy 
przypadkiem nie doszło do tragedii. 
Nie ukrywam, że takie zainteresowa-
nie mobilnym studiem jest dla mnie 
pozytywną sprawą – słyszymy od 
pana Daniela. 

Mieszkaniec Ozorkowa, który wy-
konuje nie tylko tatuaże, ale jest też ma-
larzem i fotografikiem, kupił karetkę w 
Wadowicach. 

- Kosztowała kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Oczywiście musiałem zakryć 
koguty i symbole związane z ratow-
nictwem medycznym. W środku 
ambulans posiada z podstawowego 

wyposażenia m.in. rozkładane nosze, 
ale dla mnie najważniejsze jest to, że 
karetka ma specjalistyczną instalację 
prądową i wentylację.

Zapytaliśmy na czym polega po-
mysł mobilnego studia tatuażu. 

- Chodzi o to, że niektórzy chcą 
wykonać tatuaż pod wpływem im-
pulsu, na przykład podczas koncer-

tów rockowych. Zamierzam jeździć 
tatoolansem po całym kraju, tam gdzie 
będą organizowane takie koncerty. 
Na pewno pojadę na Woodstock. W 
okresie letnim mobilne studio tatuażu 
będzie nad morzem. Po sezonie pla-
nuję pojechać robić tatuaże za granicę 
-  mówi ozorkowianin. 

(stop)

Daniel Banasiak przy ambulansie – tatoolansie...

W karetce robi tatuaż
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Prawie 40 działkowców zostało 
poszkodowanych w wyniku wi-
zyty złodziei na terenie ogródków 
działkowych przy torach PKP. 
Złodzieje skradli mosiężne zawo-
ry, kurki i wodomierze. Rabusie 
wynieśli również z niektórych 
altanek ogrodowy sprzęt. 

(stop)

OZORKÓW

OZORKÓW

PARZĘCZEW

troPi śmieci, dziury, leniwych urzędników 

Wczoraj obchodzono 100-lecie 
miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą. Następnie po-

święcony został nowy sztandar 
OSP, druhom wręczono od-
znaczenia. Odsłonięta również 
została tablica pamiątkowa. Na 
zakończenie można było wysłu-
chać orkiestry dętej. 

(stop) 

Nie mijają nerwy mieszkańcom 
Zielonego Rynku przy ul. Stypuł-
kowskiego. Na początku roku pisa-
liśmy o ich prośbach dotyczących 
utwardzenia drogi. Urząd słowami 
rzecznik Izabeli Dobrynin odpo-
wiedział, że droga będzie wkrótce 
utwardzona. Do tej pory nie jest. 
Zmotoryzowani mieszkańcy nisz-
czą zawieszenia aut, uszkadzają 
zderzaki. Czy zostaliśmy zlekcewa-
żeni tylko dlatego, że odważyliśmy 
się skrytykować burmistrza? - pytają 
rozżaleni ludzie. 

Pan Tomasz, niczym tropiciel w 
miejskiej dżungli, z aparatem w dłoni 
przemierza ulice. Z łatwością napoty-
ka zaśmiecone tereny, dziury w chod-
nikach, niezabezpieczone studzienki 
kanalizacyjne. Ostatnio uwiecznił na 
zdjęciu leniwego – jego zdaniem – 
pracownika urzędu miasta. 

- To kierowca magistratu – słyszymy 
od T. Gabrysiaka. - Sfotografowałem 
go, gdy w czasie pracy przebywał przy 
swoim domu. Takie sytuacje zdarzają 

się bardzo często. Też chciałbym mieć 
taką robotę. Czy burmistrz nie nadzo-
ruje swoich pracowników? Kierowca 
robi co chce i jeździ gdzie chce.

Tomasz Gabrysiak poszedł ze 
zrobioną fotką do urzędu miasta. W 
sekretariacie usłyszał, że burmistrz 
nie ma dla niego czasu. Rozmawiał 
z Izabelą Dobrynin, rzecznikiem 
burmistrza.

- Poinformowałem rzeczniczkę w 
jakiej sprawie przychodzę. Nie była 

zainteresowana rozmową ze mną. 
Kazała wszystkie pytania przesłać 
drogą mejlową – mówi ozorkowia-
nin. - Nie przesłałem do niej pytań. 
Napisałem do burmistrza, wysłałem 
list i czekam na odpowiedź. 

T. Gabrysiak nie ukrywa, że poczuł 
się zlekceważony podejściem do spra-
wy przez Izabelę Dobrynin. Twierdzi, 
że nie po raz pierwszy w urzędzie 
spotyka się z ignorancją. 

- To typowe zachowanie urzędni-

ków, którzy obrośli w piórka – twier-
dzi. - Przypominam, że urząd jest dla 
mieszkańców. Płacimy podatki i pra-
cownicy magistratu muszą pamiętać 
kto ich opłaca. Zresztą burmistrz 
również nie jest otwarty na problemy 
mieszkańców. Otoczył się ludźmi 
służebnymi i jest oderwany od rze-
czywistości. Dostać się do niego na 
rozmowę graniczy z cudem. Trzeba 
się zapisywać, niczym na audiencję 
do papieża. 

Nieprzebierający w słowach miesz-
kaniec Ozorkowa mówi o leniwych 
urzędnikach, którym nie chce się 
pracować. 

- Bardzo często można urzędni-
ków zobaczyć w marketach, gdy są 
promocje. Wychodzą w godzinach 
pracy. W magistracie powinien być 
czytnik kart i każde wyjście urzęd-
nika powinno być ewidencjonowane 
– uważa pan Tomasz. 

(stop)

Złodzieje na działkach

100-lecie OSP

Ryszard Potępa musiał kupić 
mosiężne zawory do kranu

Burmistrz 
nic nie zrobił, 
bo został 
skrytykowany?

Mieszkańcy proszą nie tylko o utwardzenie drogi, ale również o 
plac zabaw dla dzieci 

Pani Daria pokazuje uszkodzony zderzak auta po wjechaniu w 
dużą dziurę

Izabela Dobrynin poinformowała 
gazetę, że równanie drogi zaplano-
wano na przełom lutego i marca. 

Mieszkańcy pytają, czy w urzę-
dzie jest przyzwolenie burmistrza 
na takie obietnice, które mają się 

nijak do rzeczywistości. 
- Nie wiemy, czy faktycznie bur-

mistrz jest takim człowiek, który 
ignoruje ludzi. Czy może to postawa 
jego rzeczniczki, która rzuca słowa 
na wiatr – słyszymy.

- Tutaj jest jak na wsi a przecież to 
centrum miasta – mówi Agnieszka 
Szliter. - To teren zapomniany przez 
miasto, pomimo tego, że stąd do 
urzędu miasta jest zaledwie kilka-
dziesiąt metrów. 

Lista skarg mieszkańców dotyczy 
nie tylko dziurawej drogi. 

- Nie możemy zrozumieć, dla-
czego władze tak ignorują nasze 
prośby. Od lat domagamy się placu 
zabaw dla dzieci, postawienia 
więcej koszów na śmieci, ławek – 
wymienia Daria Idczak. 

- Pamiętam jak musieliśmy razem 
z dziećmi sami sprzątać teren Zie-
lonego Rynku. Śmieci było bardzo 
dużo – dodaje Marcin Szliter. - 
Uważam, że urząd traktuje nas z 
przymrużeniem oka. Nam jednak 
wcale nie jest do śmiechu. 

(stop)

Tomasz Gabrysiak podczas swojej „pracy”

NA KŁOPOTY 
PAN TOMASZ
Gdy większość boi się odezwać i jawnie zwrócić uwa-
gę na niedociągnięcia lub błędy miejskiej władzy, jest 
ktoś, kto nie ma takich zahamowań. Tomasz Gabrysiak 
postanowił, że będzie w sposób bezwzględny wytykał 
uchybienia urzędu. Nie boi się krytykować burmistrza i 
całą jego świtę. - Czas, aby ludzie się obudzili i zwrócili 
uwagę na władzę, która lekceważy mieszkańców – sły-
szymy od ozorkowskiego lustratora. 
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ŁĘCZYCA

Pod ParagraFem

W połowie kwietnia policjanci 
przyjęli zawiadomienie o kradzieży 
m.in. pompy, alternatora, i rozrusz-
nika. Sprawcy zabrali wymienione 
przedmioty z jednej z posesji na 
terenie gminy Piątek, a właściciel 
wartość strat wycenił na 4 600 złotych. 
W wykrycie sprawców przestępstwa 
włączyli się funkcjonariusze wydzia-
łu kryminalnego, którzy trafnie wy-
typowali dwóch mężczyzn w wieku 
19 i 20 lat. Podczas dalszych ustaleń 
okazało się, że obok ostatniej kra-
dzieży, na przełomie 2013/2014 roku 
podejrzani dokonali jeszcze czterech 
kradzieży na terenie tej samej gminy. 
Ich łupem padały między innymi 
akumulatory, olej napędowy, węże 
strażackie, zraszacze, pompy wodne. 
Łączna suma strat wyniosła 10 000 
złotych. Za dokonane przestępstwa 
zostały im przedstawione stosowne 
zarzuty. 29 kwietnia kryminalni 

przedstawili również zarzut zamie-
szanemu w przestępczy proceder 
paserowi. 26 – latek skupował rzeczy 
od złodziei mając pełną świadomość, 

że pochodzą z przestępstwa. Ten 
czyn jest również zagrożony karą do 
5 lat pozbawienia wolności. 

info: policja 

W ciągu jednego dnia – od godz. 
8 do godz. 22 – zgierscy policjanci 
skontrolowali 588 kierujących. Spo-
śród nich 12 było pod wpływem 
alkoholu. W czasie prowadzonych 
działań funkcjonariusze ujawnili 
5 naruszeń polegających m. in. na 
kierowaniu pojazdem bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa. Nietrzeź-
wość uczestników ruchu drogo-
wego jest jednym z najistotniej-
szych czynników zwiększających 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zmiany psychomoto-
ryczne spowodowane alkoholem w 
organizmie kierującego zaburzają 
ocenę zastanej sytuacji drogowej, 
tym samym chwilowo ograniczają 
zdolność do prawidłowego kiero-

wania pojazdami. W związku z 
powyższym działania mające na 
celu eliminowanie z ruchu drogo-
wego nietrzeźwych uczestników 
będą prowadzone systematycznie 
– zapowiada zgierska drogówka. 

KPP Zgierz 

26 kwietnia o godz. 21. 23 
polic janci ze Strykowa za-
trzymali na ul. Warszawskiej 
20-letniego mężczyznę, który 
kierował pojazdem pod wpły-
wem środka odurzającego. 
Dodatkowo u jego 22-letniego 
pasażera policjanci znaleźli 
dilerkę z marihuaną. Za kiero-
wanie pojazdem pod wpływem 
środka odurzającego grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 
Natomiast zgodnie z ustawą o 
przeciwdziałaniu narkomanii 
osobie, która posiada przy sobie 
narkotyki grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

28 kwietnia policjanci z wy-
działu kryminalnego zgierskiej 
jednostki policji zatrzymali na 
terenie gminy Zgierz 18-latka, któ-
remu udowodnili sprzedaż środ-
ków odurzających. Tego samego 
dnia policjanci zatrzymali jeszcze 
19-latka, który przechowywał w 
domu narkotyki. Podczas prze-
szukania w worku z odżywkami 
witaminowymi policjanci znaleźli 
ukrytą marihuanę. 19-latka, do 
którego należało znalezisko za-
trzymali i przewieźli do zgierskiej 
jednostki policji. Za posiadanie 
grozi mu kara 3 lat pozbawienia 
wolności. 

2 maja komendant powiatowy 
policji w Łęczycy insp. Paweł 
Karolak oraz koleżanki i koledzy 
policjanci pożegnali byłego ko-

mendanta powiatowego policji w 
Łęczycy nadkom. Czesława Pie-
trzaka. Czesław Pietrzak służył w 
policji od 1971 roku. W latach 1979 
– 1992 był komendantem łęczyc-
kiej policji. Zmarł 26 kwietnia.

info: KPP w Łęczycy 

25 kwietnia o godz. 16. 50 w 
Zgierzu na skrzyżowaniu ul. Alek-
sandrowskiej z ul. Moniuszki kieru-
jący pojazdem marki kia nie ustąpił 
pierwszeństwa przechodzącej po 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych 56-letniej kobiecie i dopro-
wadził do jej potrącenia. 28-letni 
kierowca był trzeźwy. Kobieta z 
obrażeniami ciała została przewie-
ziona do szpitala. 

Tego samego dnia około godz. 17 
doszło do kolejnego zdarzenia drogo-
wego z udziałem pieszego. Tym razem 
w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. 
Pabianickiej. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 13-letni pieszy wtargnął na 
jezdnię wprost pod jadący prawidłowo 
pojazd marki renault. W wyniku zda-
rzenia 13-latek doznał obrażeń ciała 
i trafił do szpitala w Łodzi. Kierująca 
renault była trzeźwa. 

Ostatnia droga komendanta 

Piesi zostali poszkodowani 

Odpowiedzą za narkotyki 

Na podwójnym gazie 

Kradli na terenie gminy Piątek 

Renault ścięło drzewo 
i uszkodziło betonowy słup 

Do groźnie wyglądającego 
zdarzenia drogowego doszło 28 
kwietnia około godz. 10. 15 w 
Strykowie na ul. Kościuszki. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
dwóch nietrzeźwych mężczyzn 
podróżowało samochodem marki 
reanult megane. W pewnym mo-
mencie kierujący stracił panowa-
nie nad pojazdem zjechał na lewą 
stronę jezdni uderzając w drze-
wo, a następnie w betonowy słup. 
Siła uderzenia spowodowała, że 
drzewo zostało kompletnie ścięte 
a słup pękł. W wyniku zdarzenia 
uszkodzeniu uległa również 
elewacja budynku mieszkalnego 
przy ul. Kościuszki. 

Gdy na miejsce przybyła zgier-
ska drogówka mężczyznom udzie-
lana była pomoc medyczna. Wstęp-
ne badanie stanu trzeźwości wyka-
zało u 22-latka 1,16 promila, a u jego 
26-letniego kolegi 1, 78 promila. 

Mężczyźni z 
obrażeniami 
ciała trafili do 
szpitala. Z racji 
tego, że żaden 
z mężczyzn nie 
przyznawał się 
do kierowania 
renault zapadła 
decyzja o ich 
zatrzymaniu. 
Młodszy z nich 
po wstępnej 
hospitalizacji 
został przewie-
ziony ze szpi-
tala do zgier-
skiego aresztu. 
26-latek z uwa-
gi na stan zdro-
wia pozostał na 
oddziale. 

KPP w 
Zgierzu 
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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 

Oferty zamknięte
Funkcjonariusz służby 

penitencjarnej
Wykształcenie min. średnie, dobra 
sprawność fizyczna, obywatelstwo 

polskie, uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

Zakład Karny w Garbalinie
Garbalin

99-100 Łęczyca
Tel. (24) 388-00-05.

Doradca klienta
Wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
w sprzedaży, obsłudze klienta, realizacja 

celów, zadań, umiejętność organizacji 
pracy.

PROVIDENT POLSKA
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa
Tel. 600-400-338

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca i 
okoliczne miejscowości.

Handlowiec
Wykształcenie średnie, obsługa 

komputera, niekaralność, mile widziane 
prawo jazdy kat. B.

F.H.U „JULIKA” 
Maria Kowalska
Ul. Poznańska30
99-100 Łęczyca

Tel. 691-062-825.

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
strzyżenia, farbowania, modelowania 

włosów, doświadczenie zawodowe min. 
pół roku. Salon Fryzjerski Damsko-Męski 

„Anna” Anna Kowal- Nowakowaska 
Ul. Ozorkowska 12

99-100 Łęczyca
Tel. 693-449-522.

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe kierunek 

handlowy, obsługa kasy fiskalnej, obsługa 
komputera.

„Społem” PSS Mazur w Łęczycy
Pl. T. Kościuszki
99-100 Łęczyca

Tel. (24) 721-24-82.

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

świadectwo kwalifikacji.
„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.

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:
99-100 Łęczyca ul. Górnicza 3.

Ślusarz / spawacz
Wykształcenie podstawowe, chęci 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.

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, uprawnienia na 
wózki widłowe.

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.

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania odzieży, 

zdolności manualne.
PPHU „Elizabeth” 

Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

Tel. 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy : 
99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 3.

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D.

Dynamic Travel  Kurzawa i Kurzawa Sp. J
Ul. Klonowa 43

99-200 Poddębice

Tel. 607-940-636
Miejsce wykonywania pracy : Łęczyca

Doradca klienta
Wykształcenie średnie/ wyższe o 

kierunku bankowość bądź finanse, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów.

Anna Podlasiak- Okupska Usługi 
Finansowe

Ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca

Tel. 510-094-479
e-mail : anna.podlasiak-okupska

@bzwbk.pl

Oferty pracy dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności:

Doradca klienta
Wykształcenie średnie.

FHU „AGA” Agnieszka Nowicka
Tomasz Nowicki

Ul. M. Konopnickiej 10/22
99-100 Łęczyca
Tel. 606-817-051

Pracownik ochrony bez licencji
Zaświadczenie o niekaralności

AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z.o.o
Ul. Łużycka 32

85-096 Bydgoszcz
Tel. 515-087-318

Tel. (42) 714-01-84

Oferty pracy-zamknięte:
Pomoc kuchenna

Wykształcenie min. podstawowe, mile 
widziane prawo jazdy kat. B.
Informacja pokój nr.1 lub nr.2 

Kasjer bankowy
Wykształcenie średnie, biegła obsługa 
komputera i sprzętu biurowego, mile 
widziane doświadczenie zawodowe.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Oferty staży
Asystent ds. księgowości

Wykształcenie średnie lub wyższe o 
kierunku księgowość, ukończony kurs 

księgowości
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, kierunek: 

elektroniczny, informatyczny, 
komunikatywność.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

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

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

Zamienię mieszkanie komu-
nalne – 41,20 m² duży pokój, 
kuchnia, łazienka, CO. Budynek 
po termomodernizacji, parter, 
wejście od ulicy, w bardzo do-
brym punkcie, blisko PKO, moż-
na przeznaczyć  na działalność 
-  na 2 pokoje z kuchnią. Tel. 24 
388 69 77

Sprzedam dom w centrum Gra-
bowa. Tel.:  608239843

Sprzedam M4 własnościowe 
w blokach w Ozorkowie. Tel.: 
696788228

Sprzedam 4 drzwi wewnętrz-
ne z  bloku . Cena 100 zł. Stan 
bardzo dobry. Tel.: 605 64 68 80

Odstąpię udziały w „TBS” przy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście 
54 m². Tel.: 506-171-800

Spr zed am siec z k a r nię  jed-
norzędową Claas Jaguar 30. 
Talerze,  noże i  ostrza łka w 
stanie dobrym. Maszyna z tarką 
ziarna w pełni sprawna. Wałek 
przekaźnika mocy w komplecie. 
Zapotrzebowanie na moc - 50 
KM. Cena 3495 zł do negocjacji. 
Tel.: 505 717 131

Sprzedam paleciaka BT i REMA 
(ręczny wózek wid łowy),  w 
pełni sprawny. Rok prod. 1992. 
Cena 480 zł do negocjacji. Tel.: 
505 717 131

Działka 1400m kw. na terenie 
miasta w Łęczycy w bezpośred-
nim sąsiedztwie bloków miesz-
kalnych. Działka jest ogrodzo-
na, utwardzona i oświetlona. 
Stoi na niej budka strażnicza 
z instalacją elektryczną. Ocze-
kuję ofert współpracy. Tel.:  601 
329 515

Sprzedam drukarkę Dell  v313 
używaną sprawną ,brak tuszu. 
Cena 20 zł. Tel.: 512 165 403

Mam do sprzedania przepust-
nice do v w tourana 1.6 8v 
benzyna. Cena 300 zł. Tel.: 691 
638 619

Sprzedam butle do gazów np. 
co2, argon. Butle 100% sprawne 
lecz trzeba je już legalizować. 
Butle były gaśnicami, cena(do 
negocjacji) 100zł sztuka. Tel.: 
501 970 633

Mam do sprzedania pług ob-
rotowy 3 -  skibowy FIRMY 
KRONE świeżo sprowadzony z 

Niemiec. Jest w bdb stanie w 
100% oryginał. Obracany jest 
hydraulicznie na dwa węże. 
Cena 5100 zł do negocjacji . 
Więcej informacji udzielę te-
lefonicznie.. Tel.: 880 623 894

 Mam do sprzedania pług obroto-
wy 3 - skibowy FIRMY NIEMEY-
ER sprowadzony z Niemiec. Jest 
w bdb stanie w 100% oryginał. 
Obracany jest hydraulicznie na 
jeden wąż. Cena 7500 zł do ne-
gocjacji. Tel.: 880 623 894

Sprzedam laptopa Dell 600.
Laptop sprawny, nosi normalne 
ślady użytkowania. Matryca 14,1 
, dołożyłem pamięci i teraz ma 
1 GB co przyczyniło się do jego 
szybkości. Dysk 40 giga. Bateria 
trzyma około 30 minut. Laptop 
świetnie się nadaje do serfowa-
nia po internecie. Cena 240 zł do 
negocjacji. Tel.: 693 382 179

Sprzedam ki lkadziesiąt ton 
kamieni polnych, kilka/kilka-
naście ton gruzu. Zapraszam. 
Tel.: 790-307-620

Sprzedam samca blondyneta z 
2013 r . Możliwość dowozu na 
teren Łęczycy. Cena 40 zł. Tel.: 
607 904 301

Sprzedam dwa okna plastikowe 
kolor biały, wymiary wysokość 
125 cm, a szerokość 140 cm. 
Okna były na krótko zamontowa-
ne w budynku, ale są w dobrym 
stanie nie uszkodzone. Dzielone 
są na dwie równe połowy. Cena 
600 zł do negocjacji . Więcej 
informacji udzielę telefonicznie 
609 826 481

Spr zedam sk r zy nię  biegów 
Mitsubishi Galant 2,0i 1997 r 
stan dobry. Cena 800 zł. Tel.: 
508 783 864

Sprzedam pług overum zagono-
wy 4skibowy na zabezpieczeniu 
hydraulicznym. NOWY TYP!!! 
Cena 6900 zł. Tel.: 609 197 736

Sprzedam ogrodzoną działkę 
budowlaną w Ozorkowie przy ul. 
Parzęczewskiej. Tel: 607 817 737

Mieszkanie o pow.61 m2 przy 
ul . Zachodniej  zamienię na 
mniejsze lub sprzedam. Są to 
3 pokoje, kuchnia, łazienka i 
wc. Mieszkanie z dużym balko-
nem, po remoncie, nowe okna 
.Oferujemy atrakcyjną cenę i 
zachęcamy do oglądania. Tel.: 
668-669-703
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Wilson Kids Cup Łęczyca 
Open 2014 tuż po zakończeniu 
cyklu halowego teraz zmienia 
szaty na Edycję V – letnią. Będzie 
to 6 kolejnych, comiesięcznych 
turniejów zakończonych w paź-
dzierniku, tradycyjnym turnie-
jem MASTERS dla 8 najlepszych 
zawodników w każdej katego-
rii wiekowej, którzy zgroma-
dzą największą liczbę punktów 
w minimum 4 turniejach. Dla 
wszystkich uczestników tur-
niejów przewidujemy kolorowe 
dyplomy, trofea i medale oraz 
drobne upominki. A dla uczest-
ników i zwycięzców MASTERS 
wspaniałe nagrody od Wilson 
Polska. Szczegółowe informacje 
w komunikatach turniejowych 
na stronach www: tenis10, wzt.
lodz oraz mmkt.leczyca.info.pl. 
A więc dzieciaki - bierzcie rakie-
ty w dłonie … i zapraszamy do 

Grodu Diabła Boruty, tenisowa 
Łęczyca czeka na Was, do zoba-
czenia.

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami najmłodsi tenisiści, 
z różnych stron po raz kolejny 
zawitali do Łęczycy, aby rozegrać 
kolejny turniej Tenis 10 - Wilson 
Kids Cup Łęczyca Open – Edycja 
V, a tym samym rozpocząć letni 
cykl naszej imprezy. Młodzi, 
mali, ale już wielcy sercem i 
charakterem sportowcy walczyli 
jak zwykle wspaniale o każdą 
piłkę, o każdy punkt. Niejedno-
krotnie pojawiały się łzy smutku, 
ale szybka otucha i całusy od 
mamy i taty załatwiały sprawę. 
Na koniec, gdy zostały wręczone 
wszystkim dyplomy, statuetki, 
medale i słodkości, uśmiechy na 
stałe zawitały na twarzach dzie-
ci. Gratulujemy wszystkim - ro-
dzicom i dzieciom, uczestnikom 

naszego cyklu oraz dziękujemy 
za trud, czas i poświęcenie, który 
włożyli, aby odwiedzić Królew-
ską Łęczycę, przyjeżdżając do 
nas z bliższych i dalszych miast 
Polski. Wilson Kids Cup … i  Te-
nisowa Łęczyca to marki znane 
i cenione, dlatego postaramy się, 
aby właśnie rozpoczęty turniejo-
wy cykl letni, był jeszcze lepszy 
od poprzedniego. Poprzeczka 
w górę, jak to w sporcie. Zapra-
szamy już na 25 maja na kolejny, 
drugi  turniej naszej letniej edy-
cji. Do zobaczenia

Górnik: A. Żemigała - Sobczak, 
R. Żemigała, Czekalski, Masliński 
(Lewandowski), Pielesiak (Ferszt), 
Karasiński, Pałczyński (Łuczak), 
Olczak, Góra ( 45. Błachowicz), Pa-
całowski rez. Kubiak

„Zagraliśmy dobry mecz, każdy 
kto przyszedł na mecz chyba widział, 
że chcieliśmy wygrać. Szkoda tylko 
tych niewykorzystanych sytuacji bo 
ten mecz mógł się zakończyć zupełnie 
innym wynikiem, korzystniejszym 

dla Górnika. Niestety nie udało się, 
tylko remis ale gramy dalej i wal-
czymy bo jeszcze wszystko może się 
zdarzyć.” - mówi Artur Pielesiak. W 
niedzielę Górnik na wyjeździe ro-
zegrał mecz z Błękitnymi Dmosin.
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Górnik 1956 Łęczyca
- Zjednoczeni II Stryków 1:1

bramka dla Górnika: Pałczyński (as. Pielesiak)
Tabela ligowa 

(przed meczem w Dmosinie) 
A-klasa » Łódź II

1. Zjednoczeni II Stryków 43
2. Kotan Ozorków 33
3. Górnik 1956 Łęczyca 31
4. Orzeł II Parzęczew 26
5. Amii Nowosolna 23
6. Struga Dobieszków 17
7. LKS Kalonka 16
8. Błękitni Dmosin 16
9. Huragan Swędów 15
10. LKS Dąbrówka 15
11. Malina Piątek 15
12. Sokół Popów 9

WILSON KIDS CUP ŁĘCZYCA OPEN 2014 - EDYCJA V
CYKL HALOWY + MASTERS

PATRONAT KRÓLEWSKIEGO MIASTA ŁĘCZYCA

UCZESTNICY ORAZ WYNIKI TURNIEJU:
POZIOM NIEBIESKI 6 lat

M-ce ZAWODNIK KLUB

1 Maja Kołodziejczyk NST Łódź

1 Nadia Jasińska MMKT Łęczyca

1 Michalina Wróblewska MMKT Łęczyca

        

POZIOM CZERWONY 8 lat

M-ce ZAWODNIK KLUB

1 Przemysław 
Kołodziejczak MKT - Łódź

2 Oliwier Olczyk NST - Łódzkie

3 Wojciech Wiktorowicz STZ Return-
Opoczno

4 Jakub Janiszewski MKT Łódź

5 Wojciech Zombirt NST Łódź

6 Szymon Rycerz TUKS Kozica 
Piotrków Tryb.

7 Julia Krynicka Eurotenis Łódź

8 Błażej Wereszka STZ Return-
Opoczno

9 Mikołaj Lisecki TieBreak 
Warszawa

       
POZIOM POMARAŃCZOWY 9 lat 

1 Sebastian Maranda PKT-Pabianice

2 Miłosz Renkiel TUKS „Kozica” - 
Piotrków Tryb.

3 Alan Budzyński Fundacja 
Eurotenis-Łódź

4 Nina Młodzińska Fundacja 
Eurotenis-Łódź

5 Natasza Makaro Fundacja 
Eurotenis

POZIOM ZIELONY 10 lat
M-ce ZAWODNIK KLUB

1 Filip Lisiecki TieBreak 
Warszawa

2 Jagoda Wróblewska Fundacja 
Eurotenis

3 Mateusz Lambert AZS - Łódź

4 Jakub Solarski MKT - Łódz

5 Jakub Niedźwiecki Fundacja 
Eurotenis-Łódź

6 Marcin Andrzejczak ŁKT - Łódź

7 Kamil Kołodziejczyk MKT - Łódź

8 Tomasz Berkieta NST Warszawa

9 Jakub Strzelecki ST Winners-
Łódź

10 Oliwia Jagusiak NST Łódź

11 Rafał Murawski Fundacja 
Eurotenis

12 Bartosz Krasnodębski MKT - Łódź

13 Miłosz Renkiel TUKS „Kozica” - 
Piotrków Tryb.

14 Adrian Pluta MKT - Łódź

Grzegorz Jasiński 
- MMKT - Łęczyca

Sportowo - rekreacyjny festyn integracyjny

Sukces zapaśników

Na orliku przy I LO im. Ka-
zimierza Wielkiego w Łęczycy 
odbył się sportowo - rekreacyjny 
festyn integracyjny zorganizowa-
ny przez animatorów. W turnieju 
wzięła udział drużyna reprezen-
tująca młodzież przebywająca w 
internacie przy Zespole Placówek 
Edukacyjno Wychowawczych w 
Łęczycy oraz drużyny SP,, Trójka”, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 
Łęczycy oraz chłopcy trenujący na 
licealnym orliku piłkę nożną,,Or-
liki Króla Kazimierza”.

Dzieci wzięły udział w wielu 
atrakcyjnych grach i zabawach. 
Rywalizacja sportowa prowa-

dzona była w duchu fair play. 
Wszystkie konkurencje sprawiły 
dzieciom wiele emocji i radości. 
Było dużo śmiechu i satysfakcji z 
ukończenia konkurencji.

Zwycięzcami festynu integra-
cyjnego zostali wszyscy uczestni-
cy tej szlachetnej i wspaniałej im-
prezy. Startujące drużyny otrzy-
mały puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy. Atmosfera panująca 
na turnieju była fantastyczna i 
można z satysfakcją przyznać, że 
cel integracji młodzieży poprzez 
sport i rekreację został osiągnięty.

leczycki.pl

Doskonale w mistrzostwach Polski 
spisali się zapaśnicy ZTA Zgierz. 
Złote medale w stylu wolnym zdo-
byli: Dawid Romanowicz (61 kg), 
Roksana Zasina ((55 kg) oraz Anna 
Zwirydowska (58 kg). Pozostałe 
miejsca zgierskich zawodników: 
2. Damian Terenowicz (97 kg), 3. 
Mateusz Nejman i Marcin Majka (65 
kg) oraz Krzysztof Swoboda (125 kg).  
W klasyfikacji klubów ZTA Zgierz 
był trzeci. 

Zawody w Solcu Kujawskim odby-
ły się po raz pierwszy we wszystkich 
stylach jednocześnie, czyli w stylu 
wolnym i klasycznym a także zapa-
sach kobiet. 

zapasyzgierskie.pl
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Japońskie wrony wielkodziobe (Corvus macrorhynchos) 
budują od jakiegoś czasu gniazda z ukradzionych z ludz-
kich domostw metalowych wieszaków na ubrania.

Zwłaszcza w Tokio trudno o naturalne materiały, ptaki 
sięgnęły więc po inny nadający się do wicia gniazda suro-
wiec - wieszaki. O sprawie mówiono po raz pierwszy w 
2005 r., gdy pewna blogerka rozwiązała zagadkę wiesza-
ków znikających z ogródka i opublikowała wprawiające 
w osłupienie zdjęcia.

Zdarza się, że wrony budują wieszakowe siedziby na 
liniach energetycznych. Jak można się domyślić, mogą 
one prowadzić do awarii, zwłaszcza w sezonie lęgowym. 
Trudno się zatem dziwić, że firma Kyushu Electric zorga-
nizowała specjalne patrole do wyszukiwania i usuwania 
gniazd z jej sieci.

Atmosfera w Chinach jest tak zanieczyszczona, że od 
niedawna funkcjonują tu stacje z darmowym czystym 
powietrzem (przechowuje się je w specjalnych workach). 
Ludzie stoją w kolejkach, by przez chwilę pooddychać przez 
maskę. Jedna ze stacji znajduje się w Zhengzhou. Z danych 
wynika, że to jedna najbardziej zanieczyszczonych metro-
polii Państwa Środka z indeksem jakości powietrza (ang. 
Air Quality Index, AQI) równym 158 (im wyższa wartość, 
tym większe zanieczyszczenie i zagrożenie dla zdrowia). 
Powietrze do stacji w Zhengzhou pochodzi z okolic góry 
Laojun z północnego zachodu prowincji Junnan. Ruchem 
w stacji zarządza hostessa, która gdy nadchodzi czyjaś kolej, 
podaje maskę, a czasem przytrzymuje worek z powietrzem. 
Klienci bardzo sobie chwalą usługę, choć wszyscy zgodnie 
podkreślają, że sesja trwa zbyt krótko.

W żołądku operowanego w Delhi biznesmena znale-
ziono 12 sztabek złota. Sześćdziesięciotrzylatek zgłosił 
się do szpitala Ganga Ram, skarżąc się na wymioty i 
trudności z wypróżnieniem. Twierdził, że po kłótni z 
żoną w złości połknął zakrętkę od butelki.

Gdy jednak chirurdzy dostali się do żołądka, zamiast 
zakrętki ujrzeli ważące niemal 400 g sztabki złota. Trzy-
godzinna operacja odbyła się niedawno, wkrótce potem 
rozpoczęły się przesłuchania policji i służb celnych. Złoto, 
oczywiście, skonfiskowano.

Indie są największym konsumentem złota na świecie, 
i jak widać, jeden z obywateli potraktował kwestię kon-
sumpcji dosłownie.

Gniazda z wieszaków Złoto w żołądku Hostessa rozdaje powietrze 

A kuku...

Auto na upały

Żółty korek

Koń by się uśmiał

Hop na słup

 Ach jak 
przyjemnie 


