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Ojciec 5-letniego 
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Twierdzi również, że z 
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chłopiec trafił do 
szpitala. 
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W tym roku bobry są 
wyjątkowo dokucz-

liwe. Coraz więcej drzew wokół 
miejskiego zalewu jest już tak pod-
gryziona, że w każdej chwili może 
runąć na spacerowiczów. Magistrat 
jak do tej pory nic nie zrobił, aby 
zapobiec możliwej tragedii.

Bobry mnożą się na potęgę. Są 
chronione i sympatyczne, jednak 
podgryzając drzewa przy zale-
wie robią wiele złego. O działal-
ności bobrów powiadomiliśmy 
urząd miasta.

- Do tej pory nie były podej-
mowane z naszej strony żadne 

działania w tym temacie. Nie 
było bowiem żadnych związa-
nych z tym faktem problemów i 
zgłoszeń – odpowiada Krzyszto-
fa Łuczak, rzecznik burmistrza 
Łęczycy. 

Czekając na zgłoszenia może 
być już jednak za późno. Lepiej 
zacząć działać od razu. Bobry 
szczególnie upodobały sobie 
wierzby. W jaki sposób można 
zapobiec podgryzaniu drzew 
przez bobry? Zakłada się na pnie 
plastikowe lub metalowe siatki.

Bobry są też utrapieniem dla 
wędkarzy. Wokół zbiornika bu-
dują barykady, tamy i skompliko-
wane zasieki: stawiają płoty, wbi-
ją głęboko w ziemie rzędy pali. 
Najbardziej szkodliwa ich dzia-
łalność to poprzerywane wały 
przeciwpowodziowe, zniszczone 
kanały doprowadzające wodę do 
zalewu, zwalone drzewa i zalane 
pola uprawne. 

(stop)

Obklejone elewacje 
budynków, słupy 

ogłoszeniowe, drzewa – nie da 
się nie zauważyć, że kampania 
do Parlamentu Europejskiego 
weszła w decydującą fazę. To-

masz Olczyk, komendant straży 
miejskiej, twierdzi, że póki co 
plakaty czy też wyborcze banery, 
zawieszane są w wyznaczonych 
do tego miejscach. 

(stop)

Rozbite płyty z gro-
bów stały się podło-

żem do handlu przed cmentarzem. 
Niektórzy krytykują to, że pokru-
szone kamienie z inskrypcjami 
i fragmentami krzyży trafiły do 
zabłoconej dziury.

- Widziałam jak te płyty, które 
miały jeszcze symbolikę krzyża, 
zostały rozbite na drobne kawałki 
przez dwóch młodych pracowni-
ków z pobliskiego zakładu kamie-
niarskiego – powiedziała nam jedna 
z pań handlująca zniczami przed 
nekropolią.

Druga handlarka twierdziła, że 
nie wie skąd w dziurze znalazły się 
fragmenty nagrobków.

Cezary Jankiewicz, jeden z ka-
mieniarzy, zapewnia, że nikt nie 
kruszył płyt nagrobnych a następ-
nie nie utwardzał placu handlo-
wego.

- Jeśli mamy tzw. napisówkę, czyli 
symbolikę krzyża lub napisy Świętej 
Pamięci, to takie płyty układamy na 
dnie grobu. Nigdy nie utwardzamy 
nimi dróg – słyszymy. 

(stop)

„Oczko” miejskie-
go monitoringu przy 

skrzyżowaniu ul. Kaliskiej i Konop-
nickiej nadal nie działa. Kamera 
została wymontowana tuż przed 
Wielkanocą i cały czas jest naprawia-
na. Trudno zrozumieć, dlaczego tak 

długo trwa naprawa. Tym bardziej, że 
skrzyżowanie w centrum miasta nie 
jest bezpieczne. Krzysztofa Łuczak 
z łęczyckiego magistratu informuje, 
że na naprawę usterki wewnętrzna 
firma ma 30 dni. 

(stop)

Jutro kolejny termin 
wyznaczony przez 

miasto stowarzyszeniu MMKT na 
zdanie tenisowych kortów. Naj-
prawdopodobniej urzędnicy po 
raz kolejny przyjadą na miejsce, 
chwilę porozmawiają z prezesem 
Jasińskim, po czym wrócą do ma-
gistratu. Rozprawy sądowe też są 
humorystyczne. Przypomnijmy, 
że podczas pierwszej wicebur-
mistrz Wojciech Czaplij poprosił o 
przesunięcie terminu z powodu... 
własnych imienin. Podczas drugiej 
rozprawy nie mógł znaleźć dowo-
du osobistego, który przez dziurę 
w kieszeni marynarki wpadł za 
podszewkę. 

- Dziura zastępcy burmistrza 
to prawdziwy hit – mówi z sarka-
zmem Grzegorz Jasiński, prezes 
tenisowego stowarzyszenia. - Tak 
szczerze, to nie mogłem na sali 
sądowej powstrzymać śmiechu, 

gdy wiceburmistrz stwierdził, że 
ma dziurę w marynarce i nie może 
znaleźć dowodu. Następnie prze-
wodniczący składu sędziowskiego 
najspokojniej w świecie powiedział 

panu Czaplijowi, aby się nie spieszył 
w szukaniu dowodu osobistego. 

Następna rozprawa miasto kontra 
MMKT odbędzie się 4 sierpnia. 

(stop)

Handel na cmentarnym gruzie

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Eurokampania widoczna na ulicach

Monitoring wciąż nie działa 

Poważna sprawa zamienia się 
w farsę

Grzegorz Jasiński wspomina „wpadkę” wiceburmistrza Łęczycy

Nad zalewem 
może dojść do 
nieszczęścia
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ŁĘCZYCA

Z. Koperkiewicz zadał pytanie, 
które dla większości wydaje się 
banalnie proste. Przecież wiadomo, 
że PiS i PO to polityczni wrogowie. 
Dlaczego więc lokalne struktury 
PiS-u miałyby popierać kandydata 
z Platformy?

- Senator długą chwilę zwlekał z 
odpowiedzią, mówiąc że to nie on 
wystawia kandydaturę i jeszcze jest 
tyle czasu do wyborów. Odparłem: 
panie senatorze! Proszę o prostą 

odpowiedź – poprzecie czy nie? 
Natychmiast zareagował poseł Ma-
tuszewski, który stwierdził, że nie 
ma mowy o wsparciu pana Olszew-
skiego z Platformy, co potwierdzili 
pozostali posłowie, za co otrzymali 
gromkie brawa z sali – relacjonuje 
przebieg spotkania miejski radny. 
- Senator zwlekał z odpowiedzią 
i wiadomo dlaczego. Jego żona 
pracuje w urzędzie miasta i z tego 
co słyszałem będzie kandydować 

na burmistrza naszego miasta. Dla 
senatora było to bardzo niewygodne 
pytanie. No bo jak tutaj powiedzieć, 
że nie poprzemy burmistrza, praco-
dawcy jego małżonki...

Senator Przemysław Błaszczyk 
twierdzi, że samorządowiec wyol-
brzymia sprawę. 

- Zapewniam, że nie unikałem 
odpowiedzi. Po prostu cel i tematy 
naszego spotkania były zupełnie inne. 
Moim zdaniem jeszcze nie czas roz-
mawiać o jesiennych wyborach. Przed 
nami są przecież najpierw wybory 
do Europarlamentu. Oczywiście, że 
PiS nie poprze pana Olszewskiego w 
razie niepowodzenia naszego kandy-
data. Nie obawiam się o pracę żony w 
łęczyckim magistracie – mówi senator. 

Czy małżonka senatora rzeczywi-
ście ma takie plany? 

- Analizujemy w tej chwili różne 
warianty. Też dotarły do mnie głosy, 
że podobno już się zdecydowałam 
wziąć udział w walce o fotel bur-
mistrza Łęczycy. Na deklaracje jest 
jednak jeszcze zbyt wcześnie – mówi 
Monika Kilar-Błaszczyk, która w 
urzędzie miasta szefuje w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. 

Kierownik USC jest jednocześnie 
radną sejmiku wojewódzkiego w 
Łodzi. Skończyła wydział prawa i 

administracji UŁ. Gdyby zdecydowała 
się na kandydowanie w wyborach 
samorządowych toczyłaby walkę o 
burmistrzowski fotel z obecnym bur-
mistrzem Andrzejem Olszewskim a 
także poprzednim włodarzem miasta, 
Krzysztofem Lipińskim. 

Wiadomo już, że o urząd nie bę-
dzie się ubiegał Jan Budziński, który 
jeszcze niedawno mówił o poparciu 
środowiska kupieckiego (które repre-
zentuje) dla K. Lipińskiego. Jednak 

wówczas nie było jeszcze wiadomo 
o ewentualnej kandydaturze M. Ki-
lar-Błaszczyk. Czy coś się zmieniło?

- Jeszcze nie wiem, kogo poprą 
kupcy – usłyszeliśmy.

Jak widać sytuacja zmienia się 
jak w kalejdoskopie. Ciekawe, czy o 
urząd burmistrza powalczy kobieta? 
Zdaniem mieszkańców, z którymi 
rozmawialiśmy, miałaby spore 
szanse na wygraną. 

(stop)

Żona senatora rozważa  
kandydowanie na urząd burmistrza 

Na zdjęciu senator Przemysław Błaszczyk z małżonką

Na spotkanie z europosłem i posłami RP przyszło wielu 
mieszkańców 

Zaczęło się od spotkania zorganizowanego przez senatora  
Przemysława Błaszczyka w trakcie którego europoseł  

Janusz Wojciechowski a także posłowie Marek Matuszewski i Piotr Polak 
mówili o programie wyborczym PiS. Nie były to jednak jedyne tematy. Spore 
ożywienie wywołało pytanie radnego Zenona Koperkiewicza. - Zapytałem, 
czy PiS poprze burmistrza Andrzeja Olszewskiego z PO w razie porażki  
swojego kandydata na urząd – mówi samorządowiec. 
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Już po raz drugi uczniowie 
szkół z terenu gminy Świnice 
Warckie wzięli udział w grach 
ulicznych, zainicjowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną im. 
Św. Faustyny Kowalskiej.

Tegoroczne zmagania toczyły 

się wokół postaci Ojca Świętego 
Jana Pawła II, a ich celem było 
uczczenie faktu kanonizacji oraz  
przybliżenie młodym uczestni-
kom, w formie zabawy, ważnych 
faktów z życia naszego Wielkiego 
Rodaka - św. Jana Pawła II.  

Łodzianin, Sławo-
mir Plotka, przejął 

upadłą chłodnię. Nie martwi się 
o spłatę długów, to już problem 
syndyka. Ciekawostka jest taka, 
że nowy właściciel zatrudnił po-
przedniego dyrektora, który jakby 
nie patrzeć nie stanął na wysokości 
zadania i doprowadził zakład do 
upadłości. Mieszkańcy, którzy 
poinformowali nas o sprawie, są 
tym faktem bardzo zaskoczeni. 
Dlaczego nowy szef chłodni dał 
posadę staremu?

- Na ten temat nie będę rozmawiał 
– usłyszeliśmy od pana Sławomira.

Wójt Ryszard Kostrzewski nie 

owija w bawełnę. 
- Chłodnia, to temat, który u 

wielu wywołuje nerwy. Skarżą się 
dostawcy. Firma, zarządzana przez 
poprzedniego dyrektora, nie płaciła 
gminie podatków. Chłodnia winna 
jest nam ponad 200 tysięcy złotych. 
Nie potrafię zrozumieć tego, że 
szef, który doprowadził zakład do 
upadłości wciąż w nim pracuje. Nie 
wiem, kiedy te pieniądze zostaną 
spłacone. Oczywiście ludzie są 
bardzo zawiedzeni, bo oczekiwa-
nia względem tego zakładu były 
ogromne. 

(stop) 

… tak wizytę w budynku spół-
dzielni mieszkaniowej i rozmowę z 
wiceprezesem ds. spraw technicznych 
Arkadiuszem Podawczykiem wspo-
mina Jan Dośpiał.

Nasz Czytelnik rozmowę z zastępcą 
prezesa „Łęczycanki” zapewne będzie 
wspominał długo. Zapewnia, że usły-
szał od wiceprezesa Podawczyka słowa 
o kościele i modlitwie.

- Tego się nie spodziewałem – mówi 
pan Jan. - Poszedłem w sprawie for-
malnej, pytałem o konkretny temat 
związany z pracami technicznymi a 
wiceprezes pytał czy jestem wierzący i 
jak często chodzę do kościoła. Poradził 
mi, żebym pogodził się z sąsiadką 
a następnie poszedł do kościoła i się 
pomodlił. Byłem zszokowany.

Nie ma się co dziwić reakcji miesz-
kańca osiedla przy ul. Dominikań-
skiej. Ciekawe, czy zastępca prezesa 
spółdzielni mieszkaniowej jest aż tak 
bardzo religijny.

Czy jest pan wierzący? - zapytali-
śmy wiceprezesa podczas wizyty w 
„Łęczycance”.

- A co to za pytanie – unikał odpo-
wiedzi zastępca prezesa.

Zapytaliśmy więc, czy rzeczywiście 
sugerował Janowi Dośpiałowi spo-
wiedź w kościele. 

- Oczywiście, że nie. To jakiś absurd. 
Pan Dośpiał odwiedził mnie ws. 
drzwi do mieszkania sąsiadki, które 
zostały nieprawidłowo zamontowane. 
Udzieliłem odpowiedzi. Naprawdę to 
jest dziwne, że w takiej sprawie dzien-
nikarz do mnie przychodzi...

Wiceprezes, jak widać, nie zdaje sobie 
jeszcze sprawy z tego, że dziennikarze 
są od zadawania różnych pytań i 
przede wszystkim wyjaśniania tema-
tów zgłaszanych przez Czytelników. 
A słowo „dziwne” może czasami 
nabierać szczególnego znaczenia. W 
czasie naszej wizyty pan wiceprezes 
bez pytania wziął z biurka aparat 

fotograficzny dziennikarza i zaczął 
sprawdzać, czy nie jest nagrywany. 
Takie zachowanie także można określić 
słowem „dziwne”. Więcej zaufania do 
ludzi panie wiceprezesie.

(stop)

Za kilka tygodni rozpocząć ma 
się modernizacja stacji paliw, którą 
po przerwie ponownie zacznie 
prowadzić koncern Orlen. Wójt 
Ryszard Kostrzewski powiedział 
nam, że Orlen zdecydował się na 
wydzierżawienie gminnego terenu 
na którym stoi stacja za podobną 
cenę jak poprzednio. Przypomnij-
my, że zamknięcie stacji spotkało się 
z negatywną oceną mieszkańców 
i kierowców. Pracownicy stracili 
pracę. Nie wiadomo na razie ile 
osób znajdzie zatrudnienie w zmo-
dernizowanej stacji paliw. Koncern 
w ramach prac remontowych wy-
mieni przede wszystkim zbiorniki 
na paliwa. Budynek ma też zostać 
rozbudowany. 

(stop)

      

 

                    Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich 

Festyn rodzinny  
„Trzeźwo, zdrowo i wesoło”

dn. 18 maja 2014 r. o godz. 1500 
                                                           /Boiska Orlik/ 

                                   W programie: 

                       Śpiewające mikrofony 
                          - występy dzieci i młodzieży 

          Blok profilaktyczny 
            - wystawa komiksów z profilaktyki zagrożeń związanych  
             ze środkami  psychoaktywnymi oraz konkursy dla dzieci                        

                Widowisko bajkowe PAN TWARDOWSKI 

                        Konkursy, loteria fantowa 

                                    Konkurs plastyczny „MOJA RODZINA” 

                               Rozgrywki meczowe w piłkę nożną 

                                   Konsultacje kosmetologa,        
                                                             fizjoterapeuty i dietetyka                 
 
 

                                  Zapraszamy 

reklama

ogłoszenie

Fale Radiowe - Radio Frequency De Lux

Pękające pięty, rozpadliny skórne to problem 
nie tylko kosmetyczny, ale i medyczny. Pozbycie 
się kłopotu wymaga profesjonalnego podejścia 

do tematu. Jeśli masz problemy ze stopami i 
paznokciami gorąco zapraszamy na spotkania z 

PODOLOGIEM. Zapisy telefoniczne. 

TWARZ
• modelowanie owalu twarzy i redukcja „dru-
giego 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 we-

wnętrznej stronie ud - redukcja  
zwiotczeń,

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

Gry uliczne w Świnicach

Reaktywacja 
stacji 

w Grabowie

Chłodnia działa, ale długi pozostały
GRABÓW

„Poszedłem do Łęczycanki a tam 
usłyszałem, że mam iść do kościoła”

Od wiceprezesa „Łęczycanki” 
usłyszałem, że mam iść do 
kościoła – twierdzi Jan Dośpiał
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Uwolnij się
od wielu rat!

Płać jedną ratę  
w miesiącu zamiast kilku

Szczegóły w placówkach Kasy
*  Całkowita kwota kredytu: 36 000 zł, czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych:  
475,88 zł oraz ostatnia, 120. rata: 475,58 zł, stopa oprocentowania kredytu w skali roku: 10% (zmienna), prowizja 4%,  
tj. 1440 zł, opłata przygotowawcza: 40 zł, koszt ubezpieczenia WALOR: 3587,60 zł (w tym wpisowe i udział w TUW:  
2 zł), opłata za przelew (2 szt.): 30 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 14,68%, całkowita kwota do zapłaty: 62 
202,90 zł, w tym odsetki:  21 105,30 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 12.03.2014 
r.  Jednym z warunków udzielenia Godnej Uwagi pożyczki konsolidacyjnej jest refinansowanie zewnętrznych (spoza 
grupy Kas Stefczyka, tj. Kasy Stefczyka, Kasy Wspólnota, Kasy Jowisz, Kasy Wybrzeże, Kasy Unii Lubelskiej, Kasy 
Centrum oraz Twojej SKOK i Kasy Polska) zobowiązań pożyczkowych/kredytowych wnioskodawcy w wysokości  
co najmniej 10 tys. zł.
Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

oprocentowanie  
od 10% w skali roku*,  
okres kredytowania  
nawet do 10 lat

Zalety pożyczki:

Przenieś swoje zobowiązania 
do Kasy Stefczyka  
i wybierz Godną Uwagi  
pożyczkę konsolidacyjną! 

ozorków, ul. Listopadowa 23  
tel. 42 277 09 10

Łęczyca, ul. Belwederska 25  
tel. 24 222 84 19

801 600 100
kasastefczyka.pl

koszt wg taryfy operatora

reklama

Rodzice chorego chłopca wciąż 
nie mogą zapomnieć słów lekarki. 
Twierdzą, że w podobny lekcewa-
żący sposób doktorowa odnosi 
się również do innych chorych. 
Zamierzają o sprawie powiadomić 
szefów przychodni zdrowia przy 
ul. Kilińskiego. Myślą również o 
złożeniu skargi na lekarkę do NFZ. 

- Oskar ma niestety skłonność 
do częstych infekcji górnych dróg 
o dde c h ow yc h . 
Poza tym jest 
alergikiem, 

ŁĘCZYCA Takie słowa nie 
miały prawa paść, 

tego jest pewien Jarosław Sob-
czak, ojciec 5-letniego Oskara. 
„Czasami tak się wyrażam 
o pacjentach” - przyznaje dr 
Krystyna Ptaszyńska. 

Egzemplarz – tak lekarka powiedziała o dziecku 
ma astmę. Poszedłem z synkiem 
do przychodni, gdy zauważyłem, 
że źle się czuje. Zaczął kaszleć, do-
stał gorączkę – wspomina Jarosław 
Sobczak. 

Wizyta w przychodni od same-
go początku miała bardzo emo-
cjonalny przebieg. Ojciec Oskara 
przyznaje, że był zdenerwowany. 
Miał pretensję do doktorowej o to, 
że – jego zdaniem – mało skutecznie 
leczy jego synka.

- Była to kolejna w krótkim czasie 
wizyta u dr Ptaszyńskiej – słyszy-
my. - Zapytałem dlaczego tak się 
dzieje. Zasugerowałem, że może 
korzystniej byłoby przepisać inne 
lekarstwa. Synek wciąż chorował 
i to chyba normalne, że tak powie-
działem. W odpowiedzi usłyszałem, 
że ten egzemplarz tak po prostu 
ma... Przypomniałem lekarce, że 
wcześniej też przepisała Oskarowi 

zły antybiotyk. Z tego powodu 
musiałem z synkiem jechać na 

pogotowie. Tam usłyszałem, 
że Oskar trafił do szpitala 

w ostatniej chwili. 
Jego życie było za-
grożone. 

Dr Krystyna 
Ptaszyńska nie 

zamierza ukrywać, że faktycznie 
powiedziała o dziecku egzemplarz.

- Na pewno nie mówiłam tego 
w złości, czy też dlatego, że chcia-
łam urazić ojca Oskara. Czasami 
tak wyrażam się o pacjentach. 
Naprawdę nie ma w tym żadnej 
uszczypliwości. Można powie-
dzieć, że to taka moja lekarska 
nomenklatura. Jeśli pan Sobczak 
poczuł się urażony, to oczywiście 
przepraszam. 

Lekarka zapewnia, że sposób 
leczenia chorego dziecka był pra-
widłowy.

- Stwierdziłam u Oskara zapa-
lenie oskrzeli przechodzące już w 
zapalenie płuc. Zapisałam odpo-
wiednie lekarstwa. To nieprawda, 
że wcześniej chłopczyk z powo-
du niewłaściwego leczenia mógł 
umrzeć. 

Rodzice, po ostatniej wizycie w przy-
chodni zdrowia przy ul. Kilińskiego, 

postanowili, że będą leczyć Oskara 
prywatnie.  Dodajmy, że pacjenci coraz 
częściej zwracają uwagę nie tylko na 
skuteczność leczenia, ale i na sposób 
traktowania ich przez lekarza. Niestety 
opisywana przez nas sprawa nie jest 
jedynym przykładem przedmioto-
wego traktowania pacjentów przez 
niektórych lekarzy. Pacjenci nie chcą 
być przedmiotem. Żądają, aby lekarz 
traktował ich po ludzku.

(stop)

Oskar wciąż zmaga się z kaszlem. Jego ojciec nie może zapomnieć słów lekarki 

Dr Krystyna Ptaszyńska 

zapewnia, że nie chciała zranić 

słowem „egzemplarz”
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Oczekujemy: 
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy przesyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Redakcja poszukuje  współpracowników 
i do przyuczenia 

w zawodzie dziennikarza
Jeśli:

• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy i Ozorkowa nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas !

Na redakcyjną pocztę trafił e-mail 
od mieszkańca Berlina (z pochodze-
nia Polaka), który wraz ze swoimi 
młodymi przyjaciółmi z Niemiec go-
ścił niedawno w łęczyckim więzieniu. 

- Pod koniec maja zamierzam 
ponownie odwiedzić Łęczycę. Nie 
przyjadę sam. Będzie ze mną około 
20-osobowa grupa niemieckich tu-
rystów, którzy chcą zwiedzić stare 
więzienie – pisze do „Reportera” 
Marek Romanowicz.

Przypomnijmy, że pierwsza wi-
zyta berlińczyków była znacznie 
mniej liczna. Wówczas pan Marek, 
który jest szefem firmy konsultingo-
wej, obiecał rewizytę. Zapewnia, że 
dotrzyma słowa. 

Mieszkaniec Berlina napisał też 
do Janusza Jankowskiego, kierow-
nika wydziału promocji starostwa 
powiatowego w Łęczycy. 

- Berlińczycy poprosili mnie, 
abym wyszukał dla nich innych w 
naszym powiecie tzw. „lost place”, 
czyli zapomnianych miejsc. Na 

Zachodzie bardzo modne wśród 
młodych ludzi jest fotografowanie 
takich terenów. Na pewno Niemcy 
są zainteresowani zwiedzeniem 
upadłych zakładów owocowo-wa-
rzywnych w Piekarach pod Piąt-
kiem – słyszymy od szefa promocji 
powiatu łęczyckiego. 

W najbliższą środę odbędzie się 
już IV przetarg na sprzedaż byłego 
więzienia w Łęczycy. Cena ustalona 
została na milion dwieście dwa-
dzieścia tysięcy złotych. Być może 
znajdzie się tym razem chętny na 
zakup.

(stop)

Na pewno dla dzieci 
Pierwsza Komunia 

Święta jest ogromnym przeży-
ciem. Chrzestni od kilku już 
dni biegają jednak po sklepach 
w poszukiwaniu oryginalnych 
prezentów. W tym roku dużym po-
wodzeniem cieszą się tablety. Tuż 
za nimi na liście wymarzonych 
prezentów dzieci są smartfony, 
aparaty fotograficzne, laptopy i 
konsole do gier. Niektórzy kupują 
również prezenty religijne. 

Duchowni apelują, aby w tym 
szczególnym komunijnym okresie 
pamiętać o ważnych aspektach 
duchowych uroczystości. Przestrze-
gają, aby wartości materialne nie 
przysłoniły tego, co jest najważniej-
sze w Pierwszej Komunii Świętej. 
Pomimo apeli księży znaczna część 

chrzestnych, 
rodziców i 

dziadków 
d z i e c i 
p r z y -
stępu-
jących 
do ko-
m u n i i 

w c a l e 
nie myśli 
o tym, by 

prezenty   

były symboliczne. Potwierdzają to 
sprzedawcy w łęczyckich sklepach. 

- Na pewno w tym roku najle-
piej dla dzieci przystępujących do 
Pierwszej Komunii sprzedają się ta-
blety – mówi Karol Pająk ze sklepu 
rtv w centrum Łęczycy. - Niedawno 
mieliśmy promocję na tablety, 
które kosztowały niecałe 100 
złotych. Zostały wyprze-
dane w mgnie-
niu oka. Teraz 
najtańszy tablet 
kosztuje 199 zł, 
najdroższy ok. 
1000 złotych. 

Dobrze sprze-
dają się również 
smartfony. Naj-
lepiej, aby były w 
bardzo modnym obecnie 
kolorze białym – informuje Renata 
Smolińska, kierownik salonu z 
telefonami komórkowymi. 

Najdroższy smartfon z interne-
tem kosztuje grubo ponad tysiąc 
złotych. 

- Ci, którzy szukają smartfona dla 
dziewczynki przystępującej do ko-
munii, wybierają głównie aparaty 
w kolorze białym. Smartfony dla 
chłopców muszą mieć koniecznie 
wiele gier. Powodzeniem cieszą się 
także smartfony, które sprzedawa-

ne są w pakie-
cie razem z 
konsolą PS – 
dodaje pani 
Renata. 

N i e k t ó -
rzy wcale 
jednak nie 
s z u k a j ą 
modnych 
i drogich 
prezentów. 

Jakie są naj-
popularniejsze 

prezenty religijne z 
okazji Pierwszej Komunii Świętej? 
To kartki z życzeniami, Pismo Świę-
te dla dzieci, różańce, medaliony 
oraz albumy i książki.

Warto dodać, że tegoroczna 

P ie r wsz a 
Komunia 
Święta w 
archidie-
cezji łódz-
kiej po raz 
ostatni bę-
dzie udziela-
na dzie-

ciom uczęszczającym do drugiej 
klasy szkoły podstawowej. Od 
2016 roku do komunii będą przy-
stępować już tylko trzecioklasiści. 
Dzieci, które teraz są w pierwszej 
klasie i uczą się religii według nowej 
podstawy programowej, poczekają 
na Pierwszą Komunię Świętą rok 
dłużej. 

(stop)

Do domu przez góry

Lokatorzy nie mieli pojęcia, 
iż tak długo będą musieli poko-
nywać przeszkody, gdy kilka lat 
temu OPK usypał dwie górki z 
piachu nad brzegiem Bzury (na-
przeciw miejskiego targowiska).

- Skracając sobie drogę do domu 
z ul. Starzyńskiego muszę przejść 
przez duże nasypy – mówi Lucjan 

Felczak. - Wszystko przez to, że 
jeden z prywatnych budynków 
grozi zawaleniem. Komunalka z 
obawy, że komuś może się coś stać 
usypała ten piach. Myśleliśmy, że 
właściciel zrobi szybko porządek 
z ruiną. Niestety, nie spieszno mu 
do prac. 

(stop)

Młodzi berlińczycy gościli w Łęczycy na początku kwietnia

E-mail z Berlina 

Tablety hitem komunijnych prezentów
ŁĘCZYCA

Renata Smolińska prezentuje 
jeden ze smartfonów

Wśród 
skromniejszych 
prezentów 
powodzeniem 
cieszy się 
Biblia dla 
dzieci

Sprzedawca Karol Pająk z 
modnym w tym roku tabletem 
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29-letni Karol G. (nazwisko do wia-
domości redakcji) mieszka w zrujno-
wanym pustostanie na pl. Kościuszki 
w Parzęczewie, który grozi zawale-
niem. O niebezpieczeństwie informuje 
zresztą tabliczka na elewacji budynku. 
Lokator rozpadającej się kamienicy nic 
nie robi sobie z realnego zagrożenia. 
Codziennie ryzykuje własnym życiem. 

- Częściej mnie tu nie ma. W ka-
mienicy tylko nocuję – słyszymy od 
29-latka. - Fakt, że nie myślę o niebez-
pieczeństwie. Ale budynek przecież od 
razu się nie rozpadnie. 

Najwyraźniej lokator nie zdaje so-
bie sprawy z niebezpieczeństwa. Już 
na pierwszy rzut oka widać w jak 
fatalnym stanie jest ruina. W środku 
wygląda jeszcze gorzej niż na ze-
wnątrz. Zbutwiałe schody, brak szyb 
w oknach, dziurawy dach. Oczywiście 
w pustostanie odcięty został prąd a w 
zagrzybionych lokalach nie ma wody 

ani ogrzewania. - Jakoś sobie radzę – 
mówi Karol G. - Najgorzej jest zimą. 
Wtedy palę w piecyku i nakrywam się 
wieloma kocami. 

Dlaczego mieszkaniec Parzęczewa 
przebywa w zrujnowanej kamienicy?

- Po prostu nie chcę mieszkać z 
matką i jej partnerem – ucina rozmowę 
29-latek.

Wójt Ryszard Nowakowski od nas 
dowiedział się o lokatorze pustostanu, 
który grozi zawaleniem. 

- Od lat staramy się za pośred-
nictwem m.in. inspektora nadzoru 
budowlanego wymóc na właścicielu 
kamienicy generalny remont lub wy-
burzenie nieruchomości. Niestety, jak 
na razie, bezskutecznie. O lokatorze 
zamierzam porozmawiać z pracow-
nikami ośrodka pomocy. Zobaczę co 
możemy zrobić, aby mu pomóc – mówi 
wójt. 

(stop)

medale i odznaczenia dla druhów

materiał promocyjny

Od lat mieszka w pustostanie 

Karol G. od lat mieszka w ruinie w centrum Parzęczewa

Tak kamienica wygląda wewnątrz

Parlamentarzyści, senatorowie, radni sejmiku 
województwa łódzkiego, samorządowcy i 
wójtowie a także przedstawiciele wojewódz-
kiego związku OSP, dowódcy regionalnych 
jednostek strażackich i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy świętowali 100-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Parzęczewie. 

100 lat OSP 
w Parzęczewie

Złote odznaki związku otrzy-
mali druhowie Henryk Kalkowski 
i Marian Durski. Druhowie Le-
szek Chojnacki i Dariusz Klimczak 
otrzymali odznakę zasłużonego 

dla ochrony przeciwpożarowej. 
Złote medale za zasługi dla pożar-
nictwa wręczono druhowi Zdzi-
sławowi Rogowskiemu, srebrne 
medale otrzymali  druhowie 

Andrzej Chojnacki, Stanisław 
Pietrusiak, Grzegorz Stegliński. 
Druhny Katarzyna Opas i Hono-
rata Zajączkowska oraz druhowie 
Tomasz Chojnacki, Andrzej Fraj-
nd, Piotr Kędzia, Dariusz Świercz, 
Jarosław Wasiak, Jacek Woźniak, 
Jacek Durski otrzymali brązowe 
medale za zasługi dla pożarnic-
twa. Wręczono też odznaczenia 
wzorowego strażaka (druhowie 
Daniel Frajnd, Dawid Frajnd, 
Julian Frajnd, Daniel Krysztofiak, 
Robert Krysztofiak, Karol Łu-
czak, Jacek Maśliński, Mateusz 
Szymankiewicz, druhna Aneta 
Stasiak) i za wysługę lat (druho-
wie Łukasz Chojnacki i Jakub 
Galoch oraz Tomasz Chojnacki, 
Daniel Frajnd, Piotr Kędzia, 
Bogdan Krysztofiak, Mirosław 
Krysztofiak, Sławomir Krysz-
tofiak, Karol Łuczak, Mateusz 
Szymankiewicz). 

(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 85: Komu wina, temu i kara.

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek 
stracił język podczas wojny? 
- Prawda. 
- A jak to się stało? 
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie 
opowiadał. 

* * *
Przychodzi klient do zakładu pogrzebowego i pyta pracownika: 
- Czy jest szef? 
- Szefa nie ma, wyjechał po towar. 

* * *
W pociągu jadą garbaty i niewidomy. Garbaty był złośliwy i 
chciał dociąć niewidomemu mówiąc na głos, niby do 
siebie: 
- O, jakie piękne widoki za oknem. Jaka wspaniała 
natura, zieleń drzew, błękit nieba... 
Na to wkurzony niewidomy, nachylając się do garbatego i 
przyjaźnie klepiąc go po garbie: 
- A kolega z tym plecakiem to też w góry? 

* * *
Dwie blondynki przeglądają kalendarz: 
- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Znamy jakiegoś Maxa? 
- Tak, Ibuproma. 

* * *
Idzie facet do księgarni i pyta:  
- Czy dostanę książkę pt. „Mężczyzna - pan domu”? 
- Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale nie sprzedajemy bajek. 

* * *
Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice pewne-
go młodego człowieka i biadolą: 
- Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od komputera. 
- No cóż - wyrokuje lekarz - trzeba będzie go leczyć. 
- Ale czym?! 
- Normalnie! Dziewczętami, papierosami, piwem.

* * *
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną. Po jakimś czasie 
matka dostaje kartkę od syna: 
- „Mamo, jestem zadowolony i zadbany. Żona spisuje się na 
medal!”. 
- Cholera! - denerwuje się kobieta. Ledwo co wzięli ślub, a ta już 
nauczyła go kłamać. 

Zupa piwna ze śmietaną i cynamonem
Składniki
• 4 żółtka
• 100g cukru
• 200ml śmietany
• 500ml piwa
• 1 laska cynamonu
• 1 łyżka drobno posiekanej skórki cytrynowej
• Sól
• Świeżo zmielony pieprz
• Szczypta gałki muszkatołowej
• 1 łyżka mielonego cynamonu

Etapy przygotowania
1.  Utrzeć żółtka z cukrem i zagrzać ze śmietaną. Grzać na małym 

ogniu często 
mieszając, 
aż składniki 
dobrze się 
połączą. 
W garnku 
zagrzać 
piwo z laską 
cynamonu 
i skórką 
cytrynową. 

2.  Po chwili dodać część śmietanową i dokładnie wymieszać. 
Doprawić solą, pieprzem i gotować 5 minut. Gotową zupę rozlać 
do miseczek i posypać mielonym cynamonem. Podawać.

Pieczona pierś z kaczki podana z purée jabłkowym i karmelizo-
waną młodą marchewką
Składniki
• 4 piersi z kaczki
• 12 młodych marchewek 
• 3 nieobrane ząbki czosnku 
• 250 g masła o zawartości tłuszczu 82% 
• 12 podłużnych ziemniaków
• 50 ml oliwy czosnkowej
• 4 jabłka 
• 1 laska cynamonu
• 1 gwiazdka anyżu
• 2 goździki
• 200 ml cydru
• 50 ml soku jabłkowego 
• sok z jednej cytryny
•  sól, pieprz, świeży tymianek i rozmaryn do smaku 

Etapy przygotowania
1.  Skórę piersi z kaczki delikatnie ponacinać, oprószyć solą i 

pieprzem. Mięso obsmażyć na suchej patelni tylko po stronie ze 
skórą, a następnie piec 10 minut w temperaturze 200°C.  

Marchewkę 
obrać, umyć 
i podsmażyć 
do miękkości 
na maśle z 
dodatkiem 
nieobranych 
ząbków 
czosnku i 
świeżego 
tymianku. 

2.  Ziemniaki 
pokroić nadając im kształt walców, doprawić solą, świeżo 
mielonym czarnym pieprzem i rozmarynem, skropić czosn-
kową i piec około 20 minut w temperaturze 175°C, od czasu 
do czasu obracając, aby zarumieniły się ze wszystkich stron. 

3.  Trzy obrane, drobno pokrojone jabłka włożyć do garnka, 
zalać sokiem i cydrem, dodać cynamon, goździki i gwiazdkę 
anyżu. Całość gotować do momentu, aż jabłka będą się 
rozpadać. Wyjąć przyprawy, zmiksować na purée i przetrzeć 
przez sito. 

4.  Niewykorzystane jabłko obrać, pokroić w drobniutką kostecz-
kę (brunoise) i wymieszać z sokiem z cytryny. 

5.  Piersi kaczki pokroić w plastry, na nich ułożyć jabłka brunoise. 
Podawać z purée jabłkowym, karmelizowanymi marchewkami i 
zapiekanymi ziemniaczkami. 
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W kościele p.w. świętego Mateusza w Starej Sobótce odbyła się Pierwsza Komunia Święta. Do sakramentu Eucharystii przystąpiło 
16 dzieci. Dziewczynki w długich białych sukienkach a chłopcy w garniturach, białe marynarki i czarne spodnie. Przed ceremonią 
swoje dzieci pobłogosławili rodzice i wszyscy wraz z księdzem udali się do kościoła wspólne przeżywać ten szczególny dzień. 
Za tydzień kolejne komunie w powiecie łęczyckim.

tekst i fot. (aga)

Komunia w Starej Sobótce
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Regionalny teleFon w sprawie prostytutki 

ogłoszenie

Po wymalowaniu pasów na jezdni i 
utwardzeniu części skarpy przy mar-
kecie nadszedł czas na wybudowanie 
schodów. Klienci, którzy wcześniej 
szli z osiedla na skróty na zakupy i 
ryzykowali upadkiem na stromym 
zboczu, już nie mają takich problemów. 
Inwestycję udało się zrealizować 
dzięki porozumieniu władz miasta i 
właścicieli marketu. 

(stop)

W Ozorkowie nie brakuje starych słupów z 
lampami, które nie runęły na drogi tylko dla-
tego, że są podtrzymywane stalowymi linami. 
Tak jest na przykład przy ul. Południowej. 
Zarządca drogi zamiast wymieniać przekrzy-
wione słupy, stosuje niestety półśrodki. 

(stop)

•�Stare�latarnie�straszą

Zemdlał 
w komisariacie 
policji 

OZORKÓW Pod komisariat po-
licji podjechała w 

środę po południu karetka po-
gotowia. Pomoc była potrzebna 
pijanemu, który wcześniej został 
przywieziony przez funkcjona-
riuszy z domu w którym wywołał 
pod wpływem alkoholu karczem-
ną awanturę. 

- Pan, którego zatrzymaliśmy, 
zemdlał. Wypił za dużo alkoholu i 
najprawdopodobniej pod wpływem 
zbyt dużych emocji stracił kontakt 
z rzeczywistością – usłyszeliśmy od 
policjanta dyżurującego. - Dlatego 
musieliśmy wezwać karetkę. 

W komisariacie medycy udzielali 
pomocy zatrzymanemu blisko pół 
godziny. Później zaprowadzili go 
do karetki. Po drodze mężczyzna 
poskarżył się na policjantów.

- Szarpali mnie za rękę. Zobaczcie 

ja-
k i e 
m a m 
siniaki.

Policjanci nie chcieli komentować 
słów mieszkańca Ozorkowa.

- Pojedziemy z nim do zgierskie-
go szpitala na obserwację – mówi 
ratownik medyczny. - Podobnych 
wyjazdów do pijanych mamy bar-
dzo dużo. 

Każdy wyjazd do zamroczonego 
alkoholem jest obarczony dużym 
ryzykiem, bo w tym samym czasie 
ktoś może bardziej potrzebować 
pomocy. W Ozorkowie brakuje 
drugiej karetki. 

(stop)

Po blisko pół godzinie medycy 
wyprowadzili mężczyznę z komisariatu 

Pijany został na obserwację 

przewieziony do 
zgierskiego szpitala 

Schody do Intermarche

Gdy sąsiadka jest nierządnicą

Niedawno 
wprowadziła się 

do naszego bloku. Codziennie 
przychodzą do niej różni 
panowie. Wiadomo w jakim 
celu ta dziewczyna przyjmuje 
mężczyzn. Zainteresujcie 
się sprawą, bo chyba takie 
praktyki są karalne – 
usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

OZORKÓW

Blok jakich wiele. Niedawno 
został docieplony. Na miejscu roz-
mawiamy z lokatorami. 

- Mieszkam w tym bloku od 10 
lat i nie słyszałem o żadnej prosty-
tutce. No, ale nie musiałem... Takie 
sprawy raczej załatwia się cicho – 
mówi z uśmiechem mężczyzna w 
średnim wieku. 

- Zaglądamy do następnej klatki.
- Tak, coś tam słyszałem o tej 

dziewczynie. Ale nie zajmuję 
się plotkami – mówi kolejny 
lokator.

Przed blokiem spotykamy bar-
dziej rozmownego mieszkańca.

- Czytelniczka ma dobre infor-
macje – słyszymy. - W tym bloku 
faktycznie mieszka prostytutka. 
Trzeba przyznać, że to atrakcyjna 
dziewczyna. Jeździ czerwonym, 
sportowym autem. Podobno bierze 
sporo pieniędzy za seks-spotkania. 

Piotr Piętka, prezes spółdzielni 
mieszkaniowej, od nas dowiaduje 
się o blokowej kurtyzanie.

- Jestem zaskoczony. Do tej pory 
nikt z lokatorów nie dzwonił do 

mnie w tej sprawie. Nawet jeśli w 
naszych zasobach mieszka prosty-
tutka, to przecież nie jest to karalne. 
W Polsce karze się za sutenerstwo. 

Prezes dodaje, że mógłby zain-
teresować się sprawą, ale jedynie 
wówczas, gdyby lokatorzy formal-
nie wnieśli skargę – na przykład 
na... zbyt głośne odgłosy związane z 
cielesnymi igraszkami po godz. 22.

- Wówczas byłoby to zakłócanie 
ciszy nocnej – słyszymy od szefa 
OSM.

(stop)



1112 MAJA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Przewoźnicy ostro ze sobą konkurują

przewoźnicy konkurują między soBą

Coraz więcej miesz-
kańców skarży się 

na przewoźników, którzy – jak 
usłyszeliśmy – nie trzymają się 
rozkładów jazdy. Prześcigają się w 
sposobach na wzajemne podbiera-
nie pasażerów. Efekt jest taki, że na 
przystanek podjeżdżają nierzadko 
dwa busy jednocześnie.

- Jeszcze kilka miesięcy temu 
busy jeździły zgodnie z rozkładami. 
Ale na rynku pojawił się nowy prze-
woźnik, który wywołał ogromne 
zamieszanie – mówi Ewa Pieczyko-
lan. - Nie trzyma się rozkładu jazdy. 
Podjeżdża wcześniej, aby zabierać 
pasażerów konkurencji.

Barbara Cieślak, z którą roz-
mawialiśmy na przystanku przy 
ul. Wyszyńskiego, również mówi 
o nieuczciwych praktykach prze-
woźników. 

- W tej walce o pasażera każdy z 
przewoźników stosuje niedozwolo-

ne chwyty. Problem jest taki, że nie 
wiemy kiedy dokładnie busy pod-
jadą. Nieraz czeka się 10-15 minut a 
kiedy indziej są za wcześnie. Bywają 
też dni, gdy przed przystankiem za-
trzymują się dwa busy – słyszymy. 

Przewoźnicy konkurują ze sobą 
nie tylko podbierając sobie 
pasażerów. Wprowa-
dzają też obniżki 
cen biletów, 
choć akurat 
z takiej 
taktyki  
 
 
 

Czy to niespodzian-
ka, że wójt Ryszard 

Nowakowski chce być ponownie 
wójtem? Zapewne dla większości 
mieszkańców gminy nie. Wójt, 
pomimo młodego wieku, sprawuje 
bowiem urząd już trzecią kadencję 
i ma dobry kontakt z mieszkańca-
mi. Mocno zastanawiał się jednak 
nad ponowną walką o fotel wójta. 
Dlaczego?

- Praca na takim stanowisku 
jest bardzo absorbująca. Na życie 
prywatne jest mało czasu. Mu-
szę powiedzieć, że wahałem się 
jeszcze z jednego powodu. Jako 
przewodniczący zarządu Związ-
ku Międzygminnego Bzura nie 
narzekam na brak zajęć. Postano-
wiłem jednak ponownie wystar-
tować w wyborach, bo chciałbym 
jeszcze zrobić dużo dobrego dla 

mojej gminy. Tym bardziej, że 
zaplanowaliśmy bardzo ważne i 
potrzebne inwestycje – słyszymy 
od wójta Nowakowskiego. 

Jak się dowiedzieliśmy w Parzę-
czewie planowana jest rozbudowa 
szkoły. Powstać mają nowe od-
działy przedszkolne a także do-
datkowe sale lekcyjne dla uczniów 
podstawówki i gimnazjum. To nie 
wszystko. Wójt roztacza wizje, któ-
re na pewno przypadną do gustu 
miłośnikom aktywnego spędzania 
czasu. 

- Chcemy, aby przy szkole po-
wstało wielofunkcyjne boisko 
sportowe z bieżnią. Kompleks speł-
niałby o wiele wyższe standardy 
niż orlik – mówi wójt. 

Jak widać R. Nowakowski wyso-
ko postawił sobie poprzeczkę. 

(stop)

Zdecydowałem się – mówi 
wójt Nowakowski
PARZĘCZEW

OZORKÓW

W lombardzie przy ul. Wyszyń-
skiego w Ozorkowie zastawić 
można samochód lub mieszkanie. 
Informuje o tym reklama punktu 
zawieszona na elewacji. Ten, kto sta-
ra się o ekspresowy kredyt, może też 
zastawić m.in. motocykl lub skuter 
a także złoto, telefony komórkowe, 
monety, sprzęt rtv. 

- Klientów nam nie brakuje. I nie ma 
się co dziwić. W Ozorkowie przemysł 
upadł, nowych zakładów nie ma a te 
co istnieją płacą pracownikom grosze. 
A przecież jakoś trzeba przeżyć – usły-
szeliśmy w lombardzie.

Kto przychodzi do lombardu, co 
zastawia i jaki kredyt otrzymuje? To 
oczywiście tajemnica. 

W oczy rzuca się skuter, który ktoś 
zdecydował się zastawić. Pracownica 
lombardu unika rozmów na temat 
mieszkańców, którzy znaleźli się pod 
kreską. Udało nam się porozmawiać z 
jednym z klientów lombardu.

- Zdecydowałem się zastawić srebr-
ne sztućce – mówi starszy ozorko-
wianin. - W tym lombardzie nie ma 

lichwy. Na pewno procent jest o wiele 
mniejszy, niż w tzw. parabankach. 
Potrzebuję pieniędzy na lekarstwa. 
Niedługo dostanę emeryturę i odbiorę 
w lombardzie zastaw. 

Jak działają lombardy? Przeważ-
nie oferują pożyczki na okres od 
kilku dni do miesiąca. Im mniejsza 
kwota, tym krótszy okres na spłatę. 
Prowizja wynosi najczęściej od 
0,30% do 1,5% wartości pożyczki 
dziennie, im wyższa kwota po-
życzki i dłuższy okres na spłatę 

tym jest mniejsza. Nie opłaca się 
pożyczać od lombardu pieniędzy na 
dłużej niż kilkanaście dni. W lom-
bardzie nie musimy wykazywać 
się zdolnością kredytową. Należy 
pamiętać, że lombard  to pożyczka 
pod zastaw na dany termin. W 
przypadku nieodebrania zastawu 
i niespłacenia odsetek i kosztów 
zabezpieczenia w umówionym 
terminie, lombard ma prawo 
sprzedać towar. 

(stop)

Niedawno w lombardzie ktoś zastawił skuter 

Przybywa klientów lombardów. 
Zastawiają co się da

Ostra walka o pasażerów

pasażero-
wie są zado-

woleni. 
- Do Łodzi można już 

pojechać za 3 złote – słyszymy od 
Zygmunta Wasiaka, kolejnego pasa-
żera. - Zastosowali takie ceny, że teraz 
tylko patrzą jeden na drugiego, który 
pierwszy splajtuje. Taktyka jest czytelna 
i na pewno nie będzie niespodzianką, 
że ten kto przetrwa na pewno znów 
podwyższy ceny biletów. Jan Stojecki - „Niektórzy przewoźnicy nie grają fair”

Jan Stojecki, kierowca w jednej 
z prywatnych firm przewozowych, 
krytykuje konkurencję i nie dziwi 
się zdenerwowaniu pasażerów. 
Oczywiście inni kierowcy, z pozo-

stałych firm, wypowiadają się w 
podobnym tonie. Wyraźnie widać, 
że przewoźnicy wkroczyli na wo-
jenną ścieżkę. 

(stop)
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Miało być wiosennie i kolo-
rowo. Niestety w niektórych 
gazonach kwiatów już nie ma, 
w innych pozostało ich zaled-
wie kilka. Z takimi problemami 
borykają się codziennie służby 
odpowiedzialne za kwiaty ro-
snące w centrum Ozorkowa. Nie 
pomaga nawet monitoring, który 

ma dokumentować działalność 
złodziei. Kto kradnie kwiaty? 
Różnie. Są to na przykład osoby, 
które później kwiaty sprzedają. 
Inni biorą kwiaty z gazonów 
na balkony, niektórzy sadzą 
miejskie bratki na własnych 
działkach. 

(stop)

W środku nocy lokatorów jednego 
z budynków przy ul. Wyszyńskiego 
obudził odgłos tłuczonego szkła. Co 
się stało? Dlaczego w mieszkaniu na 
pierwszym piętrze wybite zostały 
wszystkie szyby?

- Podobno chłopak lokatorki tego 
mieszkania, która teraz przebywa 
za granicą, powybijał szyby z po-
wodu zawiedzionej miłości. Nie 
mógł pogodzić się z tym, że został 
porzucony – słyszymy od sąsiadki 
właścicielki mieszkania z powybi-

janymi szybami w oknach.
Lokatorzy nie mogą zrozumieć, jak 

można było w ten sposób się zemścić. 
Wybite zostały szyby od strony ulicy 
oraz wjazdu na podwórko. Jak się do-
wiedzieliśmy mieszkaniem zajmuje 

się w tej chwili babcia właścicielki. 
Trwają poszukiwania sprawcy dewa-
stacji, który powinien pokryć koszty 
wstawienia nowych szyb. 

(stop)

Niecodzienny widok. Przy jednej z głównych 
ulic w mieście można było w ubiegłym tygodniu 
ujrzeć oracza z pługiem. Tomasz Błaszczyk 
przyjechał ze Słowika, aby pomóc znajomym w 
zagospodarowaniu prywatnej działki. - Trak-

torem byśmy tu nie wjechali. Dlatego postawi-
liśmy na sprawdzone sposoby, choć do takiej 
orki trzeba mieć krzepę. Na szczęście działka 
nie jest duża – mówi z uśmiechem pan Tomasz. 

(stop)

Skoszony trawnik, wygrabione 
śmieci, usunięty piach z jezdni – 
prace przed urzędem miasta w 
Ozorkowie mogą robić wrażenie. 
Widok wręcz wzorcowy. Szkoda 
jedynie, że w innych częściach 
miasta obrazki nie są już tak po-
zytywne. Zaledwie kilkanaście 
metrów od magistratu trawa 

przy chodniku sięga kolan, najgo-
rzej jest przy drodze prowadzącej 
do miejskiego parku. Mieszkańcy 
powiedzieli nam, że ten teren 
(wzdłuż rzeki) co roku tak wyglą-
da. Być może w tym roku będzie 
jednak inaczej. W końcu to rok 
wyborczy.

(stop)

Coraz mniej kwiatów

Porządki przed magistratem

Orka w centrum miasta 

Aż miło popatrzeć na porządki przed urzędem

Szkoda, że 
droga do parku 
tak wygląda

Nie trafił do jej serca. 
Za to wycelował w okna

Praktycznie co tydzień w 
urzędzie miasta kupcy 

spotykają się z burmistrzem. Temat wciąż 
ten sam... złe warunki handlowania pod 
nową wiatą. Jest coraz gorzej a nowa 
inwestycja na targowisku coraz bardziej 
konfliktuje środowisko kupieckie. 

OZORKÓW

Kupcy handlują 
na obrzeżach 

Wiata 
podzieliła 
kupców

Problem jest w tym, że kupcy chcą 
handlować jedynie na obrzeżach 
wiaty. Przez to brakuje miejsca. 
Sytuacja jest kuriozalna, bo w głębi 
wiaty plac do handlowania mógłby 
pomieścić wielu kupców. 

- W środku są pustki i na pewno 
to się już nie zmieni. Nikt tam nie 
stoi, bo ciemno i okropne przeciągi. 

Moim zdaniem ta inwestycja to je-
den wielki niewypał – usłyszeliśmy 
od handlarki. - Wiata skonflikto-
wała nasze środowisko. I po co to 
wszystko było? Nie było wiaty, nie 
było takich nerwów. 

Kolejny kupiec mówi wprost.
- Trzeba rozebrać to ustrojstwo – 

słyszymy.

W tym samym dniu odbyło się 
kolejne spotkanie w magistracie 
w sprawie trudnych warunków w 
jakich handluje się teraz na targo-
wisku. Kupcy rozmawiali z burmi-
strzem za zamkniętymi drzwiami. 

(stop)

W głębi wiaty pustki

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
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Policjanci z Referatu Patrolowo 
– Interwencyjnego zatrzymali na 
gorącym uczynku dwóch wandali 
- grafficiarzy, którzy malowali po 
elewacji wiaduktu kolejowego. 

Około godz. 15.00 policjanci 
otrzymali informację o osobach 
kręcących się w pobliżu torów ko-
lejowych przy ul. Piątkowskiej w 
Zgierzu. Gdy mundurowi zbliżali 
się do miejsca interwencji dostrzegli 
z odległości kilkudziesięciu metrów 
dwóch mężczyzn malujących spray-
em wiadukt. By ich nie spłoszyć, 
zostawili radiowóz i postanowili 
dotrzeć do nich pieszo. Zupełnie 
zaskoczeni wizytą mundurowych 
„malarze” tłumaczyli, że chcieli 
jedynie zamazać już istniejące, ich 
zdaniem brzydkie napisy na ścia-

nie wiaduktu. Zatrzymani mają 
po 30 lat i mieszkają w Łodzi. Po 
przesłuchaniu zostali zwolnieni, a 
materiały w sprawie popełnione-

go przez nich wykroczenia trafią 
do Sądu Rejonowego w Zgierzu z 
wnioskiem o ukaranie.

KPP w Zgierzu 

Policjanci łęczyc-
kiej komendy pro-

wadzili wzmożone działania dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom ruchu drogowego.

Tegoroczne działania pod nazwą 
„Majowy weekend” rozpoczęły się 
rankiem 30 kwietnia i trwały do 
końca 4 maja. W tym czasie funk-
cjonariusze ruchu drogowego pa-
trolowali drogi powiatu łęczyckiego 
radiowozami oznakowanymi i nie-
oznakowanymi wyposażonymi w 
sprzęt kontrolno-pomiarowy. Poli-
cjanci zwracali uwagę na trzeźwość 
kierujących, prędkość pojazdów i 
bezpieczeństwo pasażerów. Egze-
kwowali zapinanie pasów bezpie-
czeństwa oraz przewożenie dzieci 
w specjalnych fotelikach. Ponadto 
stróże prawa zwracali uwagę na 
kierujących niewłaściwie korzysta-
jących z telefonów komórkowych. 

Bilans działań to 102 mandaty 
w przeważającej większości za 
przekroczenie dozwolonej pręd-
kości, 6 kolizji drogowych oraz 3 
nietrzeźwych kierujących w tym 
jeden z zakazem sądowym. 1 maja 
policjanci skontrolowali stan trzeź-

wości 28 – latka. Cyklista, miał w 
organizmie ponad promil alkoholu. 
Dzień później 2 maja mundurowi 
wykonując zadania na terenie 
gminy Góra Świętej Małgorzaty 
skontrolowali stan trzeźwości kie-
rującego samochodem 58 – latka. 
Wynik badania to ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. 4 maja na 
terenie gminy Łęczyca kierujący 
rowerem 58 – latek miał w orga-

nizmie również ponad 2 promile 
alkoholu. Po sprawdzeniu w bazie 
danych okazało się, że cyklistę obo-
wiązuje sądowy zakaz kierowania 
rowerami po drogach publicznych 
do 2015 roku. Za niestosowanie się 
do takiego zakazu ustawodawca 
przewiduje karę do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 

KPP w Łęczycy 
Policjanci łęczyckiej policji wy-

eliminowali z ruchu drogowego 
trzech kierujących, którzy wyruszy-
li w podróż na „podwójnym gazie.”

Jako pierwszy w ręce stróżów 
prawa „wpadł” kierowca fiata. 
Kontrola stanu trzeźwości przepro-
wadzona na terenie gminy Grabów 
wykazała, że mężczyzna miał w or-
ganizmie 0,34 promila alkoholu. Po 
godzinie 16.00 kiedy to mundurowi 
prowadzili działania na terenie 
gminy Witonia skontrolowali stan 
trzeźwości 59 – letniego cyklisty. 

Mężczyzna miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu oraz 
sądowy zakaz, który nakłada na 
niego zakaz kierowania pojazdami 
mechanicznymi i rowerowymi do 
sierpnia 2015 roku. Trzy godziny 
później policjanci na terenie gminy 
Góra Świętej Małgorzaty podjęli 
interwencję wobec 44 – letniego 
kierowcy samochodu ciężarowego. 
Mężczyzna miał w organizmie 2,5 
promila alkoholu. Za niestosowanie 
się do nakazu sądowego grozi do 3 
lat pozbawienia wolności.

Członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych przy OSP 
Łęczyca (uczniowie klas mun-
durowych z ZS. im. Jadwigi 
Grodzkiej) w ramach kursu 
MDP odbyli szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zajęcia odbyły 
się w formie wykładu i prak-
tycznego udzielania pierwszej 
pomoc. Wykładowcami byli: 
ratownik medyczny mgr Konrad 
Kowalczyk z Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego oraz 
mł. ogn. Radosław Zieliński - 
Powiatowy Koordynator Ratow-
nictwa Medycznego Państwowej 
Straży Pożarnej z Komendy 
Powiatowej w Łęczycy.

Chcemy, żeby takim szkoleniem 
objęci byli wszyscy uczniowie nie 
tylko z mundurówki jak również 
nauczyciele - mówi Krzysztof Gra-
czyk, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łęczycy, współorga-
nizator szkolenia. 

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego zatrzymali 24-letniego 
mężczyznę, który trudnił się 
sprzedażą środków odurzają-
cych. Policjanci ze zgierskiej 
jednostki policji zajmujący się 
wykrywaniem przestępstw 
narkotykowych już od jakiegoś 
czasu pracowali nad tą spra-
wą. Zbierali informacje i gro-
madzili dowody przestępczej 

działalności 24-letniego ozor-
kowianina. 5 maja zatrzymali 
go w miejscu zamieszkania. 
Zupełnie zaskoczony wizytą 
kryminalnych nie stawiał oporu 
przy zatrzymaniu. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
dotyczące sprzedaży i udziela-
nia narkotyków. 

info: policja 

Umarł pomimo reanimacji
ŁĘCZYCA Nie udało się ura-

tować 50-latka, który 
w sobotnie popołudnie stracił 
przytomność na terenie skwer-
ku przy al. Jana Pawła II. Nie 

stwierdzono żadnych obrażeń 
zewnętrznych, dlatego przy-
czynę śmierci wyjaśni sekcja 
zwłok. Mężczyzna był znany 
policji z drobnych przewinień.  

W Ozorkowie sprzedawał 
narkotyki 

Nietrzeźwi na drodze

Podziękowania dla łęczyckiej 
policji. Burmistrz dał komputer 

Burmistrz miasta i gminy Biała 
Rawska Wacław Jacek Adamczyk 
przekazał na ręce komendanta 
powiatowego policji w Łęczycy 
insp. Pawła Karolaka komputer 
w zamian za odzyskanie skra-
dzionej koparki.

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

czekoladowych wartości około 
pół miliona złotych. Łącznie w 
trakcie działań prowadzonych 
na terenie posesji śledczy zabez-
pieczyli towar wartości blisko 
miliona złotych. 

Jedna z odzyskanych koparek, 
która jest własnością Urzędu 
Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 
wróciła do właściciela. Samorząd, 
który reprezentował burmistrz 
Wacław Jacek Adamczyk ufun-
dował i w ramach podziękowań 
przekazał na ręce komendanta 
łęczyckiej komendy laptopa. Insp. 
Paweł Karolak obiecał burmi-
strzowi, że komputer trafi na 
biurko policjanta, który odzyskał 
sprzęt. 

info: policja 

Grafficiarze w rękach policji 

Podsumowanie długiego majowego weekendu
ŁĘCZYCA

W Grodzkiej udzielali pierwszej pomocy
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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 

Dyżurny ruchu drogowego
Wymagane ogólne zdolności organizacyjne.

ViaCon Construction Sp. z o.o 
Ul. Przęsłowa 4
25-671 Kielce

Tel. 533-560-042 
Miejsce wykonywania pracy : Sierpów

Magazynier – Kierowca kat. B.
Wykształcenie min. podstawowe, prawo 

jazdy kat. B.
Ice-Full Sp. z o.o

Ul. Kutnowska 94 A
99-120 Piątek

Tel. 667-400-486

Kierowca kat. B
Wykształcenie min. podstawowe, mile 

widziane uprawnienie na przewóz rzeczy, 
prawo jazdy kat. B.

Ice-Full Sp. z o.o
Ul. Kutnowska 94 A

99-120 Piątek
Tel. 667-400-486

Pracownik obsługi wesołego 
miasteczka

Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Działalność kulturalno- rozrywkowa

”WESOŁE MIASTECZKO”
Ul. Fiołkowa 2
91-601 Łódź

Tel. 665-150-147
Miejsce wykonywania pracy : Cała Polska. 

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.
POL - TYNK 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:
Cieśla szalunkowy

Wykształcenie min. podstawowe, 
doświadczenie zawodowe przy szalunku.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2 

Zbrojarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w zawodzie.
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Murarz
Wykształcenie min. podstawowe, 

doświadczenie w murowaniu
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Pomoc kuchenna
Wykształcenie min. podstawowe, mile 

widziane prawo jazdy kat. B.
Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B.

Informacja pokój nr.1 lub nr.2

Oferty staży
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

Sprzedam M4 w Ozorkowie 696 
788 228

Sprzedam dom w Grabowie 608 
239 843

Odstąpię udziały w „TBS” przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 6d. Tel.: 
506-171-800

Sprzedam przedwojenne meble – 
orzech. Stan idealny. Tel.: 693 740 517

Sprzedam opryskiwacz o pojemn. 
300 l szer. 10m. Tel.: 24-722-34-39

Dachy krycie i naprawa. Blacha, papa, 
gonty, podbitki, docieplenia. Tel.: 669 
429 710

Sprzedam tanio 4 drzwi wewnętrzne 
z bloku. Stan bardzo dobry. Cena 100 
zł. Tel.: 605 64 68 80

Wynajmę mieszkanie w Łodzi tanio, 
M-4 ul. Lutomierska. Tel.: 509 669 
015

Mam do sprzedania wymiennik 
płytowy do centralnego ogrzewania 
o mocy 25KW. Cena 450 zł do nego-
cjacji. Tel.: 797 456 424

Mam do zaoferowania agregat 2.20 
szeroki z czterema wałkami idealny 
do c-360 wstanie bdb. Oprócz tego 
posiadam jeszcze do sprzedania ta-
lerzówkę 2x9 talerzy AKPIL PILZNO 
z2008 roku mało używana, pług 3 
skibowy i opryskiwacz 400l z 2008r 
w stanie idealnym. Cena 1500 zł. Tel.: 
695 565 639

Sprzedam chłodnicę passat b3 gt 2l 
136koni stan dobry, cena 50 zł, więcej 
pod nr 726 277 482

Sprzedam rozrusznik do forda mon-
deo mk2 100% sprawny, cena 70 zł. 
Tel.: 668 978 127

Sprzedam. Plandeka do stara 200. 
Na stelaż półokrągły. Stan bdb. Kolor 
zielony. Materiał wysokiej jakości. 

Cena  499 zł do negocjacji. Tel.: 663 
591 373

 mam do sprzedania docisk + tarcze 
do Forda Mondeo TDDI 2,0 115 km 
tarcza 8mm. Cena 100 zł do negocja-
cji. Tel.: 669 366 264

Sprzedam burty do przyczepy lub 
rozrzutnika.( 4 sztuki). Wymiary: 
450x50. Burty są bez uchwytów i 
zawiasów. Cena 1000 zł. Więcej infor-
macji telefonicznie. Tel.: 731 236 543

Mam na sprzedaż alternator do opla 
vectry b 1.8 16V. Cena 50 zł. Tel.: 723 
959 952

Sprzedam silnik do opla vectry b 1.8 
16 v w pełni sprawny ewentualnie coś 
z osprzętu mogę dołożyć.  Cena  500 
zł do negocjacji. Tel.: 723 959 952

Sprzedam gołębie kingi. Różne kolo-
ry. Cena 100 zł za parę. Do negocjacji. 
Tel.: 500 77 84 85

Sprzedam patelnię elektryczną 
PEGAZ PE-1. Wykonana jest z blach 
nierdzewnych. Podstawową częścią 
patelni jest misa. Pod misą zamoco-
wanych jest 10 grzałek o mocy 600. 
Dane techniczne: Szerokość: 700mm. 
Długość: 760 mm. Wysokość: 850 
mm . Powierzchnia robocza: 0,26 
mkw. Moc całkowita: 6 kW. Max tem-
peratura: 270 stopni Celsjusza . Na-
pięcie zasilania: 3NPE - 230V/400V 
50HzStopień ochrony przed wodą: I 
P21. Cena 2300 zł do negocjacji. Tel.:  
603 137 165

Mam do sprzedania  pralkę Bosch 
i lodówkę.  Wys.  150cm urządzenia 
sprawne. Cena 150 zł. Tel.: 516 812 490

Sprzedam lub zamienię w bardzo 
ładnym stanie Samsunga  Galaxy 
Tab2 3100 w pełnym zestawie. Tel.: 
783 752 784

Sprzedam jałówkę rasy jersey, ter-
min wycielenia  10 czerwca. Cena 
4200 zł. Tel.: 503 617 183
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Dla reprezentantek ZS nr 1 im. 
J.S. Cezaka ,,Licealiada’’ w piłce 
nożnej zakończyła się sukcesem. 
Mistrzynie Powiatu i Rejonu w 
Finale Wojewódzkim, w którym 
wzięło udział pięć najlepszych 
zespołów zajęły III miejsce. W 
pierwszym meczu przegrały z LO 
z Tomaszowa Mazowieckiego 2-0 
następnie wygrały z ZSP z Ostro-

wa 5-0. W meczu o brązowy medal 
pokonały zespół LO z Łowicza 4-1. 
Puchar i pamiątkowe medale wrę-
czyła dyrektor Liliana Lipińska i 
przedstawiciel Szkolnego Związ-
ku Sportowego Zdzisław Frątczak. 
Wszystkie mecze rozegrane zosta-
ły na ,,orliku’’ przy Zespole Szkół 
nr 1 w Zgierzu. 

MOSiR Zgierz

Zapraszamy reprezentac je 
chłopców 14-16 lat (rocznik 1997 i 
młodsi) aktualnych uczniów szkół 
gimnazjalnych do udziału w eli-
minacjach gminnych orlikowej ligi 
mistrzów – Łódzkie 2014 w piłce 
nożnej, które odbędą się na boisku 
orlik przy Szkole Podstawowej 
Nr 4 w Łęczycy przy ul. Ozor-
kowskie Przedmieście 6C. Celem 
organizacji ligi jest aktywizacja 
dzieci i młodzieży do prowadze-
nia aktywnego, sportowego stylu 
życia oraz stymulowanie postaw 
fair – play.

Uczestnictwo w lidze jest bezpłat-
ne. Aby wziąć udział w lidze dru-
żyna szkolna przed przystąpieniem 
do ligi jest zobowiązana przesłać 
organizatorowi listę zgłoszeniową 
do dnia 31.05.2014 r. (e-mail: wga-
jewska@leczyca.info.pl lub fax: (0-24) 
721-03-01). Zawodnicy zobowiązani 
są do posiadania zgody rodziców 
na udział w lidze oraz sprzętu 
sportowego na grę na sztucznym 
boisku trawiastym, a także aktu-
alnej legitymacji szkolnej w celu 
ewentualnej weryfikacji danych. 
Wszyscy zawodnicy drużyny w 

miarę możliwości winni posiadać 
jednolite koszulki. Drużyna może 
liczyć od 6 do 12 zawodników 
plus jedna osoba dorosła - opiekun 
drużyny. Każda drużyna musi 
mieć dorosłego opiekuna, który 
odpowiada za udział drużyny w 
rozgrywkach we wszystkich fazach 
ligi. Zawodnik zgłoszony do ligi 
w dyscyplinie: piłka nożna może 
reprezentować barwy tylko jednej 
drużyny. Obowiązuje obuwie tzw. 
miękkie (lanki, buty z małymi ko-
reczkami). Zakaz gry we wkrętach. 

leczyca.info.pl

Na obiekcie MMKT – Łęczyca 
odbyła się VII Edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Klasyfikacyj-
nego Młodzików, Super-Seria, 
w ramach letniego kalendarza 
Polskiego Związku Tenisowego 
z Honorowym Patronatem Mar-
szałka Województwa Łódzkiego. 

W finale singla dziewcząt: Ste-
fania Rogozińska – Dzik (KS 
Warszawianka) wygrała zW-
eroniką Falkowską (WTS DeSki 
Warszawa) 6/3, 6/3, natomiast 

wśród chłopców: Bartłomiej An-
drzejczak (KT Legia Warsza-
wa) pokonał Michała Mikułę 
(SIKT Płock) 6/1, 5/7, 6/1.

W deblu dziewcząt zwycięz-
cami zostali: Weronika Pociej 
(WKT Mera Warszawa) - Wik-
toria Molińska TUKS Kozica 
Piotrków Tryb.), w deblu chłop-
ców: Dominik Śliwiński (PKT 
Pabianice) - Adam Kwiatkowski 
(UKS Okęcie Sport Warszawa).

Grzegorz Jasiński

Finał wojewódzki 
w piłce nożnej dziewcząt

Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny 

Rusza nabór drużyn do orlikowej ligi mistrzów

Dziesięć medali zdobyli repre-
zentanci łęczyckiego gimnazjum 
na trzydziestym jubileuszowym 
memoriale im. J. Jaworskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim.

Tradycyjnie już świetnie spisała 
się utalentowana miotaczka Ewa 
Różańska. Zwyciężyła w rzucie 
dyskiem [39.70m] oraz w pchnięciu 
kulą z nowym rekordem Łęczycy 
[12.40m]. Została dodatkowo uho-
norowana pucharem dla najlepszej 
zawodniczki zawodów w konku-
rencjach rzutowych. Równie do-
brze zaprezentowała się Katarzyna 
Mrozińska najlepsza zawodniczka 
w skoku wzwyż [161cm]. Wyni-
kiem tym Kasia poprawiła rekord 
życiowy oraz rekord memoriału. 
Zdobyła także puchar dla najlep-
szej zawodniczki w skokach. Do-
bry dzień startowy miał Krystian 
Kaźmierczak. Wygrał konkurs 
skoku wzwyż wyrównując rekord 
życiowy [180cm] i zajął drugie 
miejsce w skoku w dal [5.92m]. To 
nowy rekord życiowy zawodnika. 
Szczególnie ucieszyło go zdobycie 
złotego medalu w skoku wzwyż, 
gdyż po raz pierwszy w karierze 
pokonał dwukrotnego medalistę 
Mistrzostw Polski Młodzików 
Łukasz Karwackiego, który z tym 

samym wynikiem zajął drugie 
miejsce. Najlepszą płotkarką za-
wodów okazała się Patrycja Kita 
[18.05s], Joanna Kapłon w tej samej 
konkurencji zajęła trzecie miejsce 
[19.7s]. Trzecie miejsce w biegu 
płotkarskim chłopców zajął także 
Karol Jabłoński [17,80s]. Dwa brą-
zowe medale zdobyła Małgorzata 
Rybarczyk -pchnięcie kulą [9.18m], 
rzut dyskiem [28.40m]. 

-  Dobrze spisali się także po-

zostali reprezentanci łęczyckiego 
gimnazjum zajmując szereg miejsc 
w ścisłej czołówce zawodów – 
mówi Mirosław Andrysiak. - 
Czwarte miejsca zajęli Maciej 
Wawrzyniak w rzucie dyskiem 
[37.72m], Katarzyna Mrozińska w 
pchnięciu kulą [8.89m], Katarzy-
na Ignatowicz w skoku wzwyż 
[150cm], Justyna Solińska - 100 m 
ppł [20.19s], Kamil Stasiak 1000m 
[3.09min]. Piąte miejsca zajęli Nata-
lia Pysera w skoku wzwyż [145cm], 
Hubert Petasz – 1000m [3.10min], 
Alan Brzeziński w skoku wzwyż 
[170cm]. Na szóstych miejscach 
plasowali się Paulina Sieradzka 
w skoku wzwyż [140cm], Wero-
nika Dziedzic w rzucie dyskiem 
[24.86m].

Drużynowo gimnazjum z Łę-
czycy uplasowało się na drugim 
miejscu za drużyną Zespołu Szkół 
Sportowych w Aleksandrowie 
Łódzkim. Młodzi lekkoatleci za-
prezentowali się bardzo dobrze 
i powinni drużynowo w finale 
wojewódzkim szkolnej ligi lekko-
atletycznej walczyć o miejsca na 
podium. 

(and)

Worek medali z memoriału 
w Aleksandrowie
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Leniuchują cały dzień Na Karaibach bez raf się nie da Największa laurka dla mamy

Francuz potrafi

No to w drogę...

Przewiewne bambosze

Z okazji nadchodzącego wielkimi krokami Dnia Matki, 
uczniowie szkół podstawowych na Bliskim Wschodzie 
zaangażowali się w projekt, którego finałem było usta-
nowienie nowego rekordu Guinnessa.

Największa laurka powstała dzięki połączeniu sił 
Nestle oraz ponad 40 tysięcy dzieci z 68 szkół na terenie 
całych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, 
Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Libanu i Jordanii.

Rekordowa kartka z życzeniami po rozłożeniu mierzy 
10 metrów wysokości oraz 14 metrów szerokości. Można 
ją podziwiać w jednym z centrów handlowych w Dubaju. 
Laurka składa się z tysięcy obrazków namalowanych 
przez najmłodszych w ramach konkursu „Kocham 
swoją mamę”.

Wymieranie raf koralowych, które giną wskutek zanie-
czyszczenia środowiska, zmian klimatycznych i nadmier-
nego połowu ryb, zagraża egzystencji milionów ludzi. Do 
takich wniosków doszła doktor Alice Rogers z University of 
Queensland, która wraz z zespołem badała wpływ zanika-
nia raf koralowych na życie mieszkańców Karaibów. - Bada-
liśmy rafy na Karaibach, gdzie wiele osób żyje z połowów 
ryb na rafach. Zapewnia im to wyżywienie oraz zarobek. 
Odkryliśmy, że pogarszający się stan raf może prowadzić 
do znaczącego zmniejszenia się połowów, co negatywnie 
wpłynie na jakość życia tych ludzi - mówi uczona. Zdaniem 
naukowców, gdy rafa całkowicie umrze dochodzi na niej 
do trzykrotnego zmniejszenia się liczby dużych ryb. To 
oznacza kolosalne zmiany dla ludzi, którzy z tej rafy żyją. 

By swobodnie oddychać podczas zwisania głową w 
dół, leniwce mają narządy wewnętrzne przytwierdzone 
do żeber i bioder.

Gdyby nie to rozwiązanie, wypełnienie uciśniętych 
organami wewnętrznymi płuc wymagałoby zużywania 
dużych ilości energii. Taki dodatkowy wydatek byłby 
szczególnie obciążający dla leniwców, które nie dysponu-
ją rozbudowanymi jej zapasami. Jest to o tyle istotne, że 
zwierzęta te spędzają sporo czasu z głową w dół, sięgając 
po najmłodsze i najdelikatniejsze listki na końcu drob-
nych gałązek. Dane nt. częstości oddechu i ułożenia ciała 
zebrane od dzikich i trzymanych w niewoli leniwców 
wykorzystano w modelu energetycznym. W ten sposób 
oszacowano, że podczas zwisania głową w dół błonki 
pozwalają zmniejszyć wydatkowanie energii o 7-13%. 

I rodzinka w komplecie

Ups... chyba źle zaparkowałam


