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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GM. ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Grzegorz Góra ostro skrytyko-
wał inwestycję drogową w Topoli 
Katowej. 

- Tam powstało jakieś arcydzie-
ło – mówił z sarkazmem radny. 
- To nie jest tylko moja opinia, ale 
również mieszkańców, którzy po 
tej drodze jeżdżą. 

Innego zdania był radny Jerzy 
Kazimierski. 

- Uważam, że sama tempera-
tura powietrza była przyczyną 
tego, że ta nawierzchnia się fir-
mie nie udała. Ale pan dyrektor 
zarządu dróg powiatowych wraz 
z panem wójtem niemal codzien-
nie byli tam na miejscu. Firma 
drogę poprawiła. 

Włodzimierz Andrzejczak 
zwrócił uwagę na drogę w Bło-
niach, która uległa dewastacji. 
- Momentami jest zapadnięta. 
Pobocze jest rozbite. Tą drogą 
chodzą dzieci do szkoły.

Głos zabrał także Paweł Woło-
szyn, dyrektor ZDP.

- Odnośnie drogi w Topoli 
K at owe j  m o j ą  j e dy n ą  r o l ą 

było to, żeby przypilnować, 
aby poprawka była zrobiona 
rzetelnie. Chciałem też poin-
formować, że jak do tej pory 

na drogi powiatowe zostało 
wysypanych 230 ton piasku 
zmieszanego z solą. 

Tekst i fot. (slw)

Ogromne emocje wzbudza kon-
kurs na realizację zadań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej. Miasto zdecydowało 
się dać pieniądze na wspieranie 
działań sportowych propagują-
cych zdrowy tryb życia wskazując, 
że ma to być organizacja lokalnej 
spartakiady seniorów 50 plus. 
Ofertę złożył już prezes Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Włodzimierz 
Sroczyński, który jest jednocześnie 
radnym miejskim. Szef miejsco-
wego klubu tenisowego, Grzegorz 
Jasiński, uważa, że celowo został 
wykluczony a konkurs został przez 
miasto z góry ustawiony. Miasto nie 
widzi kontrowersji i tłumaczy, że w 
tym roku został po prostu uszczegó-
łowiony profil osób w stosunku do 
których kierowana jest oferta. 

(stop)

Ponad 1,6 mln złotych wspar-
cia od gmin otrzyma powiat na 
realizację niezbędnych inwe-
stycji drogowych. Wyłamała 
się jedynie gmina Daszyna, 
która powiatu finansowo nie 
wesprze.  

Pierwsze pytanie jakie padło na 
sesji powiatowej dotyczyło odśnie-
żania przystanków przy drodze 
Topola – Kłodawa. Niektórzy 
samorządowcy mieli wątpliwości, 
czy takie odśnieżanie jest w kwe-
stii zarządu dróg powiatowych.

- Firmy przewozowe dostają od 
nas pewne warunki. Przewoźnicy 
są zobowiązani do utrzymania 
czystość i porządku wokół przy-
stanku. Od nich musimy egzekwo-
wać odśnieżanie – odpowiedział 
Paweł Wołoszyn, dyrektor ZDP.

- To kwestia porozumienia z 

zarządcą drogi i przewoźnikiem. 
Przewoźnik powinien dbać o 
swoich pasażerów - dodał staro-
sta Wojciech Zdziarski.

Radna Anna Urbanek-Gro-
chala twierdziła, że w gminie 
Piątek drogi nie zostały odśnie-
żone.  

- W czasie gołoledzi było posy-
pywane. Problem polega na tym, 
że posypywanie solą                           w 
temperaturach poniżej 10o C mija 
się z sensem, a jeśli jest wiatr to 
wszystko jest zdmuchiwane do 
rowu – odpowiedział Wołoszyn.

Henryk Wójcik, radny poru-
szył temat ZOL-u.

 – ZOL nie cieszy się dobrą opi-
nią. Pracownicy nie otrzymują 
należnych wynagrodzeń. Nie 
komentuję tego, bo tego komen-
tować się nie da. 

- ZOL nie jest naszą własnością. 
Należy do Spółdzielni Inwalidów 
Tęcza, ale ten projekt bardzo 

wspieraliśmy i nadal wspieramy, 
znając trudną sytuację spółdziel-
ni i ZOL-u. Ten cały budynek 
ma być sprzedany podmiotowi, 
który będzie prowadził  ZOL. 
Sytuacja ekonomiczna spółdziel-
ni jest trudna – mówił starosta 
Zdziarski. 

- Nikt ze spółdzielni nie spytał się 
lekarzy, żeby podpowiedzieli, jak 
ZOL ma funkcjonować. Pokazaliby-
śmy na czym polegają zagrożenia. 
Suma, która zapewniałaby dobre 
funkcjonowanie jest niebotyczna, 
bo 3-4 mln zł. Gwarantuję państwu, 
że nikt takiej sumy nie da, bo nikt 
nie zainwestuje, żeby inwestycja 
zwróciła się po 30-40 latach. Spół-
dzielni grozi upadek i pociąga to za 
sobą wzrost bezrobocia w Łęczycy 

– twierdził na sesji Krzysztof Ho-
paluk. - Najgorsze jest to, że będzie 
to dotyczyło osób najsłabszych, 
które same sobie na rynku pracy 
nie poradzą. Boję się, że w niedłu-
gim czasie będziemy bez ZOL-u na 
terenie Łęczycy.

- Tam od kilku lat pogarszała 
się sytuacja. Ja mogę powiedzieć 
na przykładzie swojej prywatnej 
kancelarii, tam jest cała masa 
ludzi zwalnianych, osób niepeł-
nosprawnych. Całość jest fatalnie 
zarządzana, nie tylko ZOL. Warto 
żeby powiat, czy miasto zwróciły 
na to uwagę, bo tam pracują osoby 
niepełnosprawne. Ci ludzie sami 
nie potrafią sobie poradzić - po-
wiedziała Iwona Janiuk, prawnik.

Tekst i fot. (slw)

Można mówić o pewnej nie-
spodziance. Faworyzowany 
przez niektórych Jarosław Szy-
mański nie został ponownie 
wybrany na prezesa spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
Zdecydowaną większością 
głosów zwyciężył Jarosław 
Pacholski, znany w regionie 
polityk związany z partią „Twój 
Ruch” (dawny Ruch Palikota). 
Czy to dobry wybór i jak ta 
decyzja rady nadzorczej prze-
łoży się na funkcjonowanie 
spółdzielni? Wkrótce się okaże. 
W tym tygodniu powinniśmy 
również poznać nazwisko za-
stępcy nowego prezesa. Czy 
tym razem uda się Jarosławo-
wi Szymańskiemu? Jedno jest 
pewne. Mieszkańcy mają już 
dość ciągłych zmian w „Łęczy-
cance”, czekają na stabilizację 
i – jak sami podkreślają – mądre 
rządy. Dowiedzieliśmy się, że 
J. Pacholski otrzyma pensję w 
wysokości 5 tys. złotych netto, 
czyli tyle samo co poprzedni 
prezes. 

(stop)

Wygrał 
Jarosław... 
Jarosław 

Pacholski

Kontrowersyjny 
konkurs miasta

Starosta na sesji gminnej. Główny temat – drogi...

Starosta Wojciech Zdziarski na sesji gminy również mówił o drogach

WSPARCIE DLA POWIATU 
BEZ DASZYNY

Radny powiatowy Krzysztof Hopaluk jest lekarzem. Krytykuje 
spółdzielnię inwalidów i obawia się, że ZOL-u wkrótce nie będzie 
w Łęczycy 

Dużo pytań kierowano do dyrektora Wołoszyna
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Mieczysław R. (nazwisko do 
wiadomości red.) w ubiegłym 
tygodniu wysypał piasek na 
chodnik w pobliżu zamku. Kło-
pot jednak w tym, że piasek jest 
własnością Zieleni Miejskiej. 
Brygadzista służby komunalnej 
zawiadomił policję. Pan Mie-
czysław został już przesłuchany. 
Sprawa trafiła do sądu.  

Kupka piasku Zieleni Miejskiej 
wciąż leży na placu Kościuszki. Nie 

ma przy niej żadnej informacji, że 
należy do miasta. Zresztą piasku, 
który służy do posypywania miej-
skich chodników, raczej w mieście 
nie brakuje. Pech chciał, że bryga-
dzista Zieleni Miejskiej widział jak 
pan Mieczysław brał piasek. 

- Zostałem potraktowany jak 
przestępca. Brygadzista zadzwo-
nił po policję, oskarżył mnie o 
kradzież. A ja przecież tego piasku 
nie wziąłem dla siebie – tłumaczy 
mężczyzna.

Pan Mieczysław nie może do 
dziś zrozumieć postępowania 

pracownika Zieleni Miejskiej. 
- To jest typowa nadgorliwość, 

żeby nie użyć słowa głupota, aby 
dzwonić na policję z powodu ta-
kiej błahostki. Wziąłem wiaderko 
piasku, bo widziałem, że ludzie 
ślizgają się na chodniku. Chciałem 
jak najszybciej posypać piaskiem 
chodnik – słyszymy.

Kamienica, w której mieszka 
Mieczysław R., jest prywatna. To 
skomplikowało sprawę, bowiem 
to właściciel budynku przy którym 
jest chodnik odpowiada za jego 
zimowe utrzymanie. 

- Oczywiście zdaję sobie spra-
wę, że jako gospodarz kamienicy 
powinienem posypać chodnik 
piaskiem prywatnym. Ale przecież 
nie wziąłem tego piasku dużo, rap-
tem wiaderko. Chciałem dobrze. 
Nigdy bym się nie spodziewał 
tego, że będę przesłuchiwany przez 
policjantów jak przestępca.

W komendzie policji pan Mie-
czysław przyznał się podczas prze-
słuchania do tego, że uszczuplił 
„majątek” Zieleni Miejskiej. Jak się 
okazało jednostka podległa miastu 
wyceniła straty na 20 złotych. Po-
licjanci zaproponowali mandat w 
wysokości 200 złotych.

- Odmówiłem. Dlatego spra-
wa trafiła do sądu. Czeka mnie 
rozprawa za wiaderko piasku, 
przecież to jakiś absurd – uważa 

Mieczysław R. 
- Prowadzimy postępowanie w 

sprawie o wykroczenie polegające 
na kradzieży piasku przezna-
czonego do posypywania ulic, 
na szkodę “Zieleni Miejskiej” w 
Łęczycy. Po przeprowadzeniu 
czynności skierowany zostanie 
wniosek o ukaranie do sądu. Mimo 
pozornie śmiesznego wydźwięku 
tego przypadku należy mieć na 
uwadze, że ktoś ten piach, służący 
do sypania chodników zimą, mu-
siał zakupić. Nie może więc ktoś 

inny brać go bez wiedzy i zgody
właściciela, gdyż jest to po prostu 

kradzież, za co grozi grzywna do 5 
tys. zł., pozbawienie wolności lub 
areszt do 30 dni – informuje nadk. 
Dariusz Kupisz z łęczyckiej policji.

- Jest mi przykro z tego powodu. 
Ale to nie jest niestety incydentalne 
zdarzenie. Nie mogę dopuścić do 
sytuacji, że gdy trzeba posypywać 
rano miejskie chodniki, nie ma 
piasku – mówi Adam Kujawa, dy-
rektor Zieleni Miejskiej w Łęczycy. 

(stop)

Niebywałe! Do sądu za wiaderko piasku
ŁĘCZYCA

„Z tej kupki wziąłem wiaderko piasku” - słyszymy 

„Piasek wysypałem na chodnik. Chciałem dobrze” – mówi pan 
Mieczysław 
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reklama

ogłoszenie

reklama

SKUP MLEKA 

POLAND FOOD Marek Gorzkowski 
oddział MLECZARNIA TOPOLA KRÓLEWSKA 
Najlepsze warunki współpracy w regionie!

Wsparcie finansowe przy zakupie 
krów mlecznych itp.

Zadzwoń, sprawdź nas!
Kierownik Skupu: 881 655 200
         Właściciel: 519 059 753

Poland Food
Marek Gorzkowski
ul. Grunwaldzka 6

62-200 Gniezno
NIP: 784 175 80 70

tel. 61 646 0359
fax 61 669 0359

www.polandfood.com.pl

Samotne matki pozbawione zostały 
zasiłku na żywienie dzieci.

- Do tej pory otrzymywałam zasiłek 
celowy. Wszystko zmieniło się na 
początku tego roku. Od stycznia nie 
dostaję pieniędzy. Moje dziecko ma 
prawie 2 latka, mam jedynie 300 zł 
alimentów. W tej chwili jestem na za-
siłku wychowawczym, który powoli 
dobiega końca.              Jest mi ciężko. 
Dodatkowe 100 zł otrzymywane w 
ramach zasiłku celowego mogłam 
przeznaczyć na jedzenie czy pam-
persy dla córeczki – powiedziała nam 
samotna mama.

Druga z pań, która zadzwoniła do 
naszej redakcji, jest wdową z dwójką 
dzieci.

- Nie otrzymuję żadnej renty. W 
dodatku dopadła mnie ciężka choro-
ba. Również nie otrzymałam zasiłku 
celowego - słyszymy.

Co się dzieje z tymi pieniędzmi? 
- 17 grudnia 2013 r. wyszła nowa 

uchwała Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia wieloletniego progra-
mu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania. Stara ustawa 
obowiązywała od 2005 r. do 31 grud-
nia 2013 r., a kryterium tej ustawy 
wynosiło od 0 do 150%. Zgodnie z 
nową ustawą, od stycznia tego roku 
zmieniły się przepisy. Finansowa-
niem objęte są osoby/rodziny od 0 
do 100%. Żeby dożywiać ludzi, od 100 
do 150% kryterium ustawy, musi być 
podjęta uchwała przez radę miasta. 
Taka uchwała została już wysłana 
do województwa. Następnie musi 
zostać zatwierdzona i ukazać się w 
Dzienniku Urzędowym. Dopiero 
po publikacji uprawomocni się, a 
wówczas  będziemy mogli przy-
znawać zasiłki do 150%. Obecnie nic 

W ciągu miesiąca burmistrz 
ma zakomunikować, czy weźmie 
udział w jesiennych wyborach. 

Co udało się zrobić podczas trwa-
nia kadencji?

- Sukcesy to cała długa lista różnego 
rodzaju przedsięwzięć i inwestycji, 
które zostały przez 2 lata mojej ka-
dencji zrobione. Ulice, park, starówka, 
termomodernizacja starówki, no 
mnóstwo, mnóstwo przedsięwzięć 
które, w mojej ocenie, zmieniły to 
miasto. Zmieniły, uporządkowały, 
poprawiły wygląd zewnętrzny, 
ułatwiły mieszkańcom życie. Jest 
ich dużo i jestem z tych wszystkich 
inwestycji bardzo zadowolony. 

Czego nie udało się zrealizować?
- Myślę, że gdybym powiedział, 

że udało mi się wszystko, to byłbym 
nie w porządku. Zawsze człowiek 
ma poczucie, że można było więcej. 
Dzisiaj, tak wprost powiedzieć, 
że coś mi się nie udało, byłoby mi 
bardzo trudno, ale chociaż z ostat-
niego roku…mieliśmy możliwość 
sięgnięcia po pieniądze z rezerwy 
budżetowej, ale przyszły one tak 
późno, że nie byliśmy w stanie ich 
„skonsumować”. Wykonawca wyło-
niony z przeprowadzonych przetar-
gów, wycofał się, bo powiedział, że 
nie jest w tak krótkim czasie gotów 
do zrealizowania tego projektu, który 
polegał na dosyć dużym remoncie 
budynku administracyjnego zakładu 
karnego. Poza tym, myślę, że gdyby 
finanse i możliwości finansowe mia-
sta pozwalały, moglibyśmy zrobić 
więcej. Ale trzeba pamiętać o jednej 
rzeczy, żeby realizować projekty 

inwestycyjne, remontowe, trzeba 
mieć na to pieniądze. Wydawaliśmy 
pieniądze w takiej ilości, w jakiej 
maksymalnie pozwalały nam nasze 
możliwości budżetowe. Tak sobie 
myślę, że nawet gdyby pojawiły się 
projekty możliwe do realizacji w 
Łęczycy, inne niż te które udało nam 
się zrealizować, to byłoby nam je 
trudno robić ze względu na skromne 
możliwości finansowe. Za każdym 
razem, budżet który realizowaliśmy, 
był maksymalnie wykorzystany dla 
możliwości inwestycyjnych. 

Kiedy ruszy remont ul. Belwe-
derskiej? Jaki jest koszt prac remon-
towych i czy to prawda, że miasto 
dokłada się do remontu drogi 
powiatowej?

- Remont ruszy na pewno w tym 
roku. Inwestycje będzie prowadziło 
starostwo powiatowe, czyli zarząd 

dróg powiatowych. My jako mia-
sto, tak samo jak wszystkie gminy 
powiatu łęczyckiego, włączyliśmy 
się finansowo do tego projektu 
starostwa, wspomagając w  50% 
inwestycje drogowe. Proszę pamię-
tać, że nie tylko miasto włączyło się 
w inwestycje drogowe, 1,6 mln zł 
to jest dopłata gmin do inwestycji 
drogowych w powiecie i w tym 
się mieści kwota 120 tys. zł, którą 

miasto przeznacza jako wkład na 
remont ulicy Belwederskiej. Chcie-
libyśmy, aby ten remont rozpoczął 
się jak najwcześniej i z tego co wiem, 
starostwo przygotowuje się już do 
przetargów. Myślę, że to będzie w 
miarę szybko. Tak jak powiedzia-
łem, to głównie starostwo i zarząd 
dróg powiatowych, będzie prowa-
dziło tą inwestycję. 

Tekst i fot. (slw)

Burmistrz Andrzej Olszewski 
się zastanawia

Redakcja poszukuje osób kreatywnych 
i odpornych na stres do przyuczenia w 

zawodzie dziennikarza.
Oferty prosimy kierować na adres: 

naczelny@reporter-ntr.pl

Ośrodek nie wypłaca zasiłków celowych
nie możemy zrobić, ponieważ nie 
mamy podstawy do udzielania takiej 
pomocy – mówi Iwona Porczyńska, 
kierownik MOPS w Łęczycy.

Dowiedzieliśmy się, że w woje-
wództwa przyszło na dożywianie, 
zaliczkowo tylko 39 tys. zł, z urzędu 
27 tys. zł, więc łącznie jest 66 tys. zł. W 
ramach tej kwoty zapewnione zostało 
wyżywienie 9 osobom w  schroni-
skach, dożywianie 380 dzieci z terenu 
Łęczycy, w szkołach i przedszkolach 
oraz 160 ludzi starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych. 

- W styczniu tego roku, przyznali-
śmy także zasiłki celowe dla ponad 
300 rodzin. Taką pomoc otrzymały 
wszystkie rodziny spełniające, zgod-
nie z ustawą, kryterium od 0 do 100%. 
Ponadto 383 rodziny dostały zasiłki 
okresowe. Podsumowując, wszystkie 
osoby, rodziny do 100% kryterium 

ustawy o pomocy społecznej zostały 
objęte pomocą, a te powyżej 100% mu-
szą poczekać na uprawomocnienie. 
Myślę, że w lutym, będzie już wiado-
mo co dalej. Samotne mamy muszą 
uzbroić się w cierpliwość i miesiąc 
poczekać – dodaje szefowa MOPS.

Tekst i fot. (slw)

Iwona Porczyńska, kierownik 
MOPS, apeluje o cierpliwość
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Profesjonalne pranie, czyszczenie dywanów, tapicerek 
samochodowych i meblowych 

Krężelewice 7, tel. 795-470-843 

reklamareklama

Chyba w całym mieście nie ma 
drugiego takiego mieszkańca, który 
o cztery kąty starałby się od prawie 
40 lat. Najpierw Bolesław Antczak 
liczył na mieszkanie z „Łęczycanki”, 
później z zakładu pracy a ostatnio 
prosił o socjalny lokal burmistrza. 

- Mógłbym zostać wpisany do 
księgi rekordów Guinnessa – mówi 
z ironią w głosie pan Bolesław. - Jeśli 
chodzi o „Łęczycankę”, to przez lata 
płaciłem pieniądze na książecz-
kę mieszkaniową. Spółdzielnia 
poinformowała mnie, że zamiast 
mieszkania otrzymam ekwiwalent 
pieniężny. Książeczkę przepisałem 
synowi. Liczyłem również na miesz-
kanie zakładowe, ale się przeliczy-
łem. Jednak najwięcej żalu mam do 
burmistrza.

Pan Bolesław jest po rozwodzie. 
Wyprowadził się wiele lat temu 
z mieszkania żony. Musiał sobie 
radzić. Pracował jako murarz w 
szpitalu w Łęczycy. Dyrektorem 
był wówczas Andrzej Olszewski, 
obecny burmistrz. 

- Znamy się dobrze. Jak pan An-
drzej przestał być dyrektorem i objął 
stanowisko w urzędzie, to poszedłem 
do niego zapytać o mieszkanie so-
cjalne. Potraktował mnie jak obcego 
człowieka. Muszę powiedzieć, że 
wcześniej pracowałem dla rodziny 
burmistrza. Stawiałem im chłodnię. 
Poprosiłem, aby porozmawiali w mo-
jej sprawie. Podobno rozmawiali. No, 

Ludzki dramat. Od 1977 roku 
stara się o mieszkanie 

ŁĘCZYCA

Bolesław Antczak od lat stara się o mieszkanie 

ale jak widać nie przyniosło to efektu. 
Tu nie chodzi o jakieś załatwianie lo-
kalu po znajomości. Naprawdę moja 
sytuacja jest katastrofalna.

Bolesław Antczak tuła się po 
znajomych, którzy przygarniają go 
na kilka dni do siebie. Jest po za-
wale, niedawno miał wszczepiony 
rozrusznik serca. Z renty choro-
bowej otrzymuje niewiele ponad 
300 złotych. Na życie, po kupnie 
lekarstw, zostaje mu niecałe 200 zł 
na przeżycie. 

- Myślę, że w Łęczycy mieszkania 
socjalne przyznawane są uznanio-
wo. Burmistrz wybiera tych, co mają 
dobre dochody. Biedakom takich 
lokali nie daje. Chodzi o to, aby 
nie generować kosztów na dodatki 
mieszkaniowe. Nawet nie wiem, 
czy zostałem wpisany na listę osób 
oczekujących na taki lokal.

W sprawie pana Antczaka wysła-
liśmy pytania do biura prasowego i 
czekamy na odpowiedź. 

(stop)

Zapomniana kamienica przy papieskiej alei
ŁĘCZYCA

Nasza cierpliwość już się wy-
czerpała – mówią zdenerwowani 
mieszkańcy kamienicy przy al. Jana 
Pawła II. 

Dziurawy dach, stare instalacje elek-
tryczne i wodno-kanalizacyjne, sy-
piący się tynk, butwiejące drewniane 
schody – długo można by wymieniać 
usterki w prywatnej kamienicy. Kilka 
dni temu pękła jedna z rur doprowa-
dzających wodę. 

- Musiałem opłacić fachowców, 
którzy usunęli awarię. Właścicielka 
niczym się nie interesuje. Do czego 

to dochodzi, żebyśmy sami płacili 
za remonty. Kamienica się sypie. Tak 
dalej być nie może, właścicielka potrafi 
pobierać jedynie opłaty – mówi Jerzy 
Hefczyński, jeden z lokatorów. 

Grzegorz i Małgorzata Kaczmar-
kowie też krytykują właścicielkę 
kamienicy.

- Niedawno usłyszeliśmy, że będą 
podwyżki czynszu. Właścicielka po-
wiedziała nam, że być może będzie to 
dla nas dodatkowa motywacja, aby 
szukać nowych mieszkań. 

Lokatorzy trzy lata temu otrzymali 
wezwanie do wyprowadzenia się z 
lokali. Eksmisji nie ma i najprawdo-
podobniej szybko nie będzie.

- Sąd nakazał zapewnienie dla nas 
mieszkań. Przecież nie można nas wy-
rzucić na bruk. Miasto jednak lokali 
nie ma, tak wciąż mówi burmistrz. 
Ale ja jestem innego zdania – mówi J. 
Hefczyński. - Do kamienicy trafiłem 
z kwaterunku. Burmistrz ma teraz 
obowiązek zapewnić mnie i mojej 
rodzinie mieszkanie. Nie robi tego, bo 
woli wolne lokale sprzedać.

Bożena P. (nazwisko do wiadomości 
red.), właścicielka kamienicy, nie za-
mierza ukrywać tego, że sytuacja jest 
niezwykle skomplikowana. 

- Pokryję oczywiście koszty związa-
ne z niedawną naprawą uszkodzonej 
rury. Pan Jerzy niech się o to nie 
martwi. Nie jest tak, że nie intere-
suje się losem lokatorów. Ale proszę 
mnie zrozumieć, że teraz nie mogę 
dużo zrobić. Kamienica wymaga 
generalnego remontu a takich prac nie 
przeprowadza się, gdy w kamienicy 
są lokatorzy. Rozumiem, że lokatorzy 
mogą się skarżyć, ale to nie jest moja 

wina, że miasto nie posiada wolnych 
lokali zastępczych – słyszymy. 

Lokatorzy, po wyroku eksmisyj-
nym, nie mają nawet umów najmu. 
Płacą właścicielce budynku komorne, 
bo – jak usłyszeliśmy – chcą być w 

porządku. Jednak 
mają wiele wątpli-
wości co do wysta-
wianych rachun-
ków.

- Nie ma nawet 
stempla, Regonu, 
Pesel, nr KP. Księgo-
wość nie jest prowa-
dzona. 

Bożena P. zapew-

nia, że Urząd Skarbowy rachunków 
nie kwestionuje.  - Jest mi przykro, 
że lokatorzy mają mnie za wroga. 
Niestety to patowa sytuacja, na razie 
nic się nie da zrobić. Kiedy tylko mam 
czas rozmawiam z burmistrzem o 
problemie. Naprawdę chciałabym, aby 
miasto pomogło mnie i tym ludziom...

Lokatorzy pytają o odpowiednie 
przepisy, według których to gmina 
płaci komorne za lokatorów z wyro-
kami eksmisyjnymi i zasądzonymi 
lokalami socjalnymi. W tej sprawie 
wysłaliśmy pytania do Krzysztofy 
Łuczak, rzeczniczki łęczyckiego magi-
stratu. Czekamy na odpowiedź. 

Tekst i fot. (stop)

Prywatna kamienica jest w fatalnym stanie technicznym 

Grzegorz Kaczmarek - 
„Wydaje mi się, że sytuacja 
przerosła właścicielkę 
kamienicy”

Jerzy Hefczyński żąda, aby 
właścicielka zwróciła mu 
koszty naprawy pękniętej rury

Lokatorzy pokazali – ich zdaniem – nieprawidłowo wystawiane rachunki
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OZORKÓW

OZORKÓW

GM. PARZĘCZEW

Budżet gminy Grabów został przy-
jęty jednogłośnie – powiedział nam 
Ryszard Kostrzewski, wójt gminy 
Grabów. 

Najbardziej oczekiwanymi przez 
mieszkańców inwestycjami jest 
budowa dróg asfaltowych: 3km 
odcinka drogi Potrzasków-Łyżki-
Żaczki oraz 1100m odcinka drogi By-
szew-Piaski. - Opracowujemy także 
dokumentację techniczną dotyczącą 
budowy dróg asfaltowych w gminie 
Grabów. Gmina przeznaczy 452 tys. 
zł na drogi powiatowe. W planach 
jest modernizacja odcinka drogi o 
długości 7km 200m oraz przebudowa 
dróg dojazdowych Topola-Kłodawa 
(Sobótka-Rochów, Besk Stary-Pilichy, 
Besiekiery-Pieczew, Jastrzębia-Kadzi-
dłowa). Największą, bo milionową 
inwestycją w gminie Grabów, jest 
przebudowa sieci wodociągowej. Sieć 
azbestową zamienimy na PCV (od ul. 
Kochanowskiego do ul. Wschodniej). 
Opracowujemy także dokumentację 
związaną z rekultywacją i zamknię-

ciem wysypiska, ponieważ nie speł-
nia ono wymogów. Zamierzamy 
także zbudować studnię głębinową w 
Chorkach oraz założyć oświetlenie w 
Pieczewie, Srebrnej PGR, Sobótce Ko-
lonii i Odechówku. W planach mamy 
również zakup nowego samochodu 
dla OSP w Starej Sobótce, która jest 
w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym. Przeznaczamy na ten cel 
150 tys. zł, resztę ma dołożyć fundusz 
wojewódzki. Na samochód ogłoszo-
ny zostanie przetarg – informuje wójt 
Kostrzewski. 

Warto dodać, że w gminie w tym 
roku odbędzie się Dzień Palanta (wto-
rek po Wielkanocy), Święto Mleka 
(Zielone Świątki), Noc Świętojańska 
w Starej Sobótce organizowana 
przez stowarzyszenie „ Wspólna 
Sprawa”, OSP w Starej Sobótce oraz 
GOK (ostatnia niedziela czerwca), 
Święto Cebuli (1września) i 11 listo-
pada tradycyjnie, obchody Święta 
Niepodległości.

(slw)

W tym roku jeszcze żaden bez-
domny pies nie został wyłapany i 
odwieziony do schroniska w Łodzi. 

Miasto ma zawartą umowę z 
hotelem dla zwierząt i ptactwa 
domowego Longina Siemińskiego, 
przy ul. Kosodrzewiny. Umowa 
została zawarta na początku stycz-
nia tego roku i jest ważna do końca 
września.  Miasto przeznaczyło na 
odławianie psów i umieszczanie 
ich w schronisku ponad 200 tys. 
złotych. 

- Płacimy za jednego psa w schro-
nisku 6 zł netto na dzień – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik ozor-
kowskiego magistratu. - Stawka za 
wyłapanie zwierzęcia, to 75,00 zł 
netto. Stawka za odbiór zwierzęcia, 
50 zł netto. Stawka za wyłapanie 

kolejnego psa podczas jednej inter-
wencji – 25 zł netto.

Jak się dowiedzieliśmy na koniec 
2013 r. w prywatnym hotelu dla 

zwierząt w Łodzi przebywały 82 
psy z Ozorkowa, w minionym roku 
odłowiono 27 psów. 

(stop)

Pani Marcelina Filińska z Ma-
riampola obchodziła niedawno 
swoje setne urodziny. Z życzenia-
mi do jubilatki przyjechali m.in. 
Ryszard Nowakowski, wójt gmi-
ny Parzęczew. Setne urodziny 
pani Marcelina spędziła w domu, 
przyjmując specjalnych gości w 
swym rodzinnym gronie. Jest matką 
siedmiorga dzieci, ma siedmioro 
wnucząt i siedmioro prawnucząt. 
Goście odśpiewali „200 lat” życząc 
jubilatce długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, aby każdy dzień był rado-
sny, pełen życzliwości i miłości osób 
najbliższych. 

(stop)

Tomasz P. (nazwisko do wia-
domości red.) zamierza zaskar-
żyć decyzję starostwa powiato-
wego, które – jak twierdzi nasz 
Czytelnik - nie poinformowało 
go o zmianach w klasyfikacji 
działki co skutkowało innymi 
opłatami podatku od nieru-
chomości. 

- Byłem totalnie zaskoczony, 
gdy do domu przyszła informa-
cja o tym, że teraz zamiast 24 
zł podatku będę płacił prawie 
900 zł na rok. Tu chodzi nie 
tylko o pieniądze, ale przede 
wsz yst k i m bra k i n for mac j i 
skąd ta zmiana. Starostwo nie 
poinformowało mnie o zmia-
nie klasyfikacji mojej działki 
a przecież to ich obowiązek – 
uważa mieszkaniec Ozorkowa.

Pan Tomasz musiał poświęcić 
kilka godzin na przeglądanie 
w i nter necie odpowiedn ich 
przepisów związanych ze zmia-
nami klasyfikacji działek i w 
konsekwencji z obowiązkami 
starostwa w kwestii informacji 
dla właścicieli gruntów. 

-  Zm ien iono k la sy f i k ac ję 
mojej działki z rolniczej na bu-
dowlaną i dlatego podatek tak 
wzrósł. Jednak najistotniejsze 
j e s t  to,  ż e  n ie  w ie m k ie dy 
pracownik starostwa dokonał 
oceny mojej działki. Co istot-
ne działka, według mnie, nie 
może zostać w całości sklasy-
fikowana jako budowlana. W 
ponad połowie jest rolnicza, 
bowiem grunt jest podmokły 
a nad ziemią przebiegają prze-
wody średniego napięcia. Nie 
mogłem się nawet odwołać od 
tej decyzji.

Inwestycje drogowe w gm. Grabów

Obchodziła setne urodziny

Bezdomne psy biegają w mieście 

Płacił 24 zł podatku. Teraz do zapłaty 
ma prawie 900 zł

Tomasz P. nie ukrywa, że wal-
czy nie tylko w swojej sprawie.

- Nie może być tak, że z urzę-
du wychodzi informacja „płać 
więcej” i już. To lekceważenie 
i jeżeli ja zostałem tak potrak-
towany, to inni też. Te czasy 

już minęły, że szanowny pan 
urzędnik nie musi dokładnie 
informować i rozmawiać z pe-
tentem. Będę domagał się wy-
jaśnień. Złożyłem w starostwie 
pismo i czekam na odpowiedź. 

Tekst i fot. (stop)

Pan Tomasz musiał przez kilka godzin szukać w internecie informacji dot. przepisów

czyli o jesienno - zimowych kulinariach 
zwierząt gminy Świnice Warckie. W 
ekopracowni „Zielony detektyw” w 
Szkole Podstawowej odbyły się ciekawe 
warsztaty badawcze. Interesujące eks-
ponaty zwierząt i urządzenia badawcze, 
fachowa wiedza ekspertów przybliżyły 
dzieciom w jaki sposób naukowcy badają i analizują życie zwierząt, ich zwyczaje i upodo-
bania żywieniowe, odgłosy, tropy. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali zadania 
praktyczne, słuchali odgłosów dzikich zwierząt, oglądali film. Atrakcją spotkania były 
eksponaty i urządzenia, które dzieci mogły dotknąć m.in. czaszka żubra, jelenia, bobra, 
skóry rysia, uprzęże i nadajniki, pułapki. 

Ile zjada zając… 
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W mieście przybywa domysłów 
na temat wykorzystania terenu po 
byłej „Latonie” przy ul. Łęczyckiej. 
Od lat ogromny plac nie jest wyko-
rzystany. Wokół przybywa śmieci. 
Mieszkańcy z którymi rozmawiali-
śmy podobno słyszeli, że właściciel 
terenu zamierza niedługo teren 
uporządkować i postawić na nim... 
meczet.

Zadzwoniliśmy do prezesa Tonie-
go Kamala, biznesmena z Jordanii. 
Informacje jakoby w Ozorkowie 
miał powstać meczet przedsiębiorca 
skwitował uśmiechem.

- Nie, na pewno przy Łęczyckiej 
nie będę stawiał meczetu – słyszy-
my. - Ludzie mówią różne rzeczy. 
Docierały do mnie informacje, że ten 

Volodymyr Stasyuk kilka lat 
temu zamieszkał przy ul. Gę-
bickiej. Pochodzi z Ukrainy i jak 
nam powiedział nie ma dnia, 
aby nie myślał o swojej drugiej 
ojczyźnie. 

- To wstrząsające co dzieje się 
teraz na Ukrainie – mówi młody 
ozorkowianin. - Mam nadzieję, że 
dojdzie wkrótce do radykalnych 
zmian. Premier już podał się do 
dymisji, to samo powinien zrobić 
prezydent. Ukraina powinna być 
jak najszybciej w Unii i uniezależ-
nić się od Rosji.

Jak Volodymyrowi mieszka się w 
Ozorkowie?

- To spokojne miasteczko, ludzie 
są otwarci i przyjaźni - słyszymy. 

Obcokrajowiec z polskimi korze-
niami mówi również o lokalnych 
problemach na przykładzie ulicy, 
przy której mieszka.

- W ubiegłym roku na Gębickiej 
zamontowany został próg zwal-
niający. Mieszkańcy poprosili o to 
z uwagi na urządzane tu wyścigi 
samochodów i motocykli. Ale próg 
zamiast pośrodku drogi został za-
instalowany praktycznie na począt-
ku. Wyścigi nadal się odbywają a z 
progu zrobiono linię startu. Ścigają 
się w kierunku krajowej „jedynki” 
na odcinku ponad kilometra. 

(stop)

Żyje w Ozorkowie, myśli o Ukrainie

Zdaniem niektórych 
mieszkańców próg zwalniający 
jest w złym miejscu

Na zdjęciu Volodymyr Stasyuk

Czy Toni postawi 
w Ozorkowie meczet?

Tak wygląda teren, który 
kupił kilka lat temu Toni 
Kamal 

teren sprzedałem już Castoramie. 
Nic z tych rzeczy. Wciąż szukam 
inwestora. Na dziś niestety nie po-
trafię powiedzieć, co przy Łęczyckiej 
powstanie.

Jak Toni Kamal skomentuje to, że 
okoliczni mieszkańcy skarżą się na 
śmieci?

- Wiem, że teren jest zaśmiecony. 
Ale sami ludzie śmiecą. Podjeżdżają 
tam samochodami i wyrzucają róż-
ne nieczystości. W miarę możliwości 
staramy się sprzątać teren. Wyślę 
tam pracowników, aby zobaczyli jak 
teraz wygląda plac i jego obrzeża. 

(stop)

Wójt powiedział do mnie won – twierdzi petent.
Odwiedził mnie cham – ripostuje wójt

OZORKÓW
Takiej awantury w urzędzie 

gminy Ozorków jeszcze nie było. 
Do urzędu przyszedł Tomasz 
Gabrysiak, który zarzucił wła-
dzom gminy brak nadzoru nad 
prawidłowym odśnieżaniem 
chodników. Poszło o odcinek 
chodnika przy ul. Słowackiego. 
Wójt Sobolewski zapewnia, że 
sporny odcinek chodnika był 

posypany piaskiem a kłótnia w 
urzędzie była niepotrzebna. 

Najwięcej emocji wywołały 
słowa wójta. Zdaniem pana To-
masza wójt zachował się bardzo 
nieelegancko.

- Powiedział... won z urzędu – 
słyszymy od T. Gabrysiaka. - Wójt 
użył takich słów przy policjantach 
z Ozorkowa, którzy również w 
sprawie chodnika przyjechali do 
urzędu. Zwróciłem uwagę wójto-
wi, że oblodzony chodnik stwa-
rza duże zagrożenie związane z 
urazami dla ludzi idących rano 
do pracy w OPK. Także starsi 
mieszkańcy idący tym chodni-
kiem mają problemy na śliskiej 
nawierzchni. 

Tomasz Gabrysiak twierdzi, że 
wójt na początku rozmowy suge-
rował, iż chodnik powinien być 
odśnieżany przez miasto. 

- Dlatego poszedłem też do 
magistratu i tam usłyszałem, że 
za odśnieżanie tego odcinka od-
powiada gmina Ozorków – dodaje 
pan Tomasz. - Wróciłem do urzędu 
gminy. Powiedziałem, że teren, 
który jest nieodśnieżony należy do 
UG i jest na to dowód zapisany w 
geodezji w UM w Ozorkowie. Wła-
dze gminy wysłały pracownika, 
aby odśnieżył chodnik i posypał 

go piaskiem. Ciekawe jest to, że 
pracownik gospodarczy wysłany 
przez urząd pytał w szkole przy ul. 
Słowackiego, czy nie mają piasku. 
To skandal. 

Władysław Sobolewski, wójt 
gminy Ozorków, zaprzecza sło-
wom Tomasza Gabrysiaka. Jest 
zbulwersowany zachowaniem 
petenta. 

- Nigdy nie użyłem słowa won. 
To kłamstwo. Do urzędu przy-
szedł bardzo agresywny, łysy 
człowiek. Myślałem, że to jakiś 
kibol. Używał wulgaryzmów, 
krzyczał. Pierwszy raz spotka-
łem się z takim zachowaniem. 
Naprawdę się przestraszyłem – 
słyszymy od wójta. - Nie mogę 
inaczej określić tego człowieka, 
to cham. A co do chodnika, 
to był odśnieżony i posypany 
piaskiem. Wysłałem tam pra-
cownika, prawdę mówiąc dla 
świętego spokoju... aby uspokoić 
tego furiata. 

Wójt powiedział nam, że po-
mimo agresywnego zachowania 
petenta, nie będzie wyciągał żad-
nych konsekwencji. O incydencie 
zamierza jedynie rozmawiać z 
komendantem policji w Zgierzu. 

Tekst i fot. (stop)

Wójt Sobolewski twierdzi, że wyprosił petenta z urzędu nie 
używając obraźliwych słów 

Tomasz Gabrysiak - 
„Usłyszałem od wójta won z 
urzędu” Zdjęcie chodnika przy ul. Słowackiego nadesłane przez Czytelnika
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 72: Nie z każdej chmury deszcz.

UŚMIECHNIJ SIĘ
* Ksiądz na mszy świętej mówi: 
- Małżeństwo to spotkanie dwóch 
statków na morzu życia.... 
W tym czasie jeden z parafianin myśli: 
- Więc, już rozumiem, trafiłem na 
okręt wojenny. 

* * * 
* Babcia i Jasiu są w kościele. 
Wszyscy się modlą a ksiądz mówi: 
- Za duszę Mariana, za duszę Zbyszka, za duszę Zenona... 
Jasiu mówi do babci: 
- Babciu chodźmy stąd, bo jeszcze nas zadusi. 

 * * * 
* Sekretarka odbiera telefon: 
- Niestety szef jest na naradzie, ale jeśli ma pan bardzo 
pilną sprawę, to go obudzę.

* * * 
* Niedźwiedź złapał zajączka a zajączek zdenerwowany 
mówi: 
- jak mnie zaraz nie puścisz i nie przeprosisz to..... 
- To co? - pyta niedźwiedź.  
- To... trudno 

* * *
* Żona zadręcza męża, żeby załatwił jej pogrzeb z orkiestrą. 
Ten to olewa, bo żona jeszcze młoda i zdrowa.  
- No i co, załatwiłeś mi ten pogrzeb z orkiestrą? - pyta się 
żona po raz setny. 
- Tak, masz być gotowa jutro o pierwszej. 

* * *
* W samolocie pasażerskim lecącym nad oceanem, pasaże-
rowie przeglądają gazety: 
- Czytał pan informacje na pierwszej stronie? Piszą o jakiejś 
katastrofie lotniczej.  
- Tak, przeczytałem. Jesteśmy na liście ofiar. 

* * *
* Jasiu! Nie bujaj tatusia! 
Jasiu! Mówiłam Tobie! Nie bujaj tatusia! 
Jasiu! Ile razy mam mówić?! Nie po to tatuś się powiesił, 
żebyś Ty go bujał! 

ZIMOWA ZUPA Z CIECIORKI 
I GROCHU
Składniki
mała szklanka (200 ml) cieciorki
mała szklanka (200 ml) grochu
2 l bulionu warzywnego (z nieco 
większym udziałem liści lauro-
wych i ziela angielskiego)
dwa ząbki czosnku
dwa nieduże ziemniaki
spora cebula
25 dag wędzonego boczku
30 dag dobrej, wiejskiej kiełbasy
po łyżce majeranku, tymianku i cząbru
sól, pieprz - do smaku
natka pietruszki do przybrania
Przygotowanie
Groch namocz na noc w zimnej wodzie. Następnego dnia 
ugotuj (w tej samej wodzie) ok. godziny. Groch powinien być 
bardzo miękki. Odcedź. Ziarna cieciorki upraż na suchej pa-
telni, aż zaczną wydzielać lekko orzechowy zapach. Uważaj, 
aby nie spalić. Uprażoną ciecierzycę zamocz na pół godziny, 
a następnie gotuj ok. 1,5 godziny na małym ogniu. Odcedź. 
Wsyp ugotowane warzywa (groch i cieciorkę) do garnka, 
dodaj obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, zalej gorącym 
bulionem i gotuj na małym ogniu ok. 30 minut. Zrumień na 

patelni pokrojony w drobną kostkę boczek. Do zrumienione-
go boczku dodaj drobno posiekaną cebulę i czosnek i smaż, 
aż się zeszklą. Kiełbasę obierz z osłonek i pokrój w cienkie 
półplasterki. Dodaj na patelnię. Wsyp zioła i smaż jeszcze 
chwilę. Dodaj zawartość patelni do zupy, zagotuj i dopraw do 
smaku. Groch powinien być zupełnie rozgotowany - zagęści 
zupę, cieciorka powinna zostać ciągle w całości i chrupiąca. 
Podawaj przybrane natką pietruszki.

CALZONE - DROŻDŻOWE PIEROGI Z KURCZAKIEM 
I BROKUŁEM
 Składniki
Ciasto:
60 dag mąki pszennej
25 g drożdży
1 i 1/3 szklanki ciepłego mleka
3 łyżki oleju
sól
Farsz:
500 g piersi kurczaka
1 brokuł
40 dag pieczarek
1 papryka czerwona
1 cebula
30 dag sera żółtego
sól, pieprz

papryka słodka, majeranek, bazylia
Przygotowanie
Ciasto: Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłej wody. 
Mąkę wymieszać ze szczyptą soli, wlać mleko, olej i drożdże. 
Dokładnie wyrobić ciasto, aż będzie gładkie, przełożyć do mi-
ski, przykryć ściereczką i odstawić aż podwoi objętość. Farsz: 
Brokuł podzielić na małe różyczki i ugotować na pół miękko. 
Pieczarki pokroić w plasterki i udusić. Cebulę drobno posiekać 
i przesmażyć na małej ilości oleju, dodać pokrojoną 
w kostkę pierś kurczaka, przyprawić solą, pieprzem, 
ziołami i usmażyć. Dodać paprykę pokrojoną w kostkę, 
odcedzony brokuł i pieczarki. Wymieszać i doprawić jeśli jest 
potrzeba. Ciasto ponownie krótko wyrobić i podzielić na 12 
części. Każdą z części rozwałkować na cienkie koło. Na połowę 
każdego nałożyć nadzienie, zostawiając ok. 2 cm wolnego od 
brzegu. Posypać startym serem. Brzegi posmarować wodą, farsz 
przykryć ciastem i uformować pieroga. Brzegi dobrze skleić. 
Pierogi przełożyć na blaszkę. Wierzch można posmarować 
roztrzepanym jajkiem. Piec w temp. 200 stopni ok. 15-20 min. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK 
Sos palce lizać – serowy
2 łyżki masła przesmaż z 2 łyżkami mąki. Rozprowadź 250 
ml mleka i 250 ml bulionu (może być z kostki), dodaj 15 
dag pokruszonego sera (na przykład lazur), gotuj 5 min. i 
dopraw do smaku 
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Bardzo uroczyście, bo balem studniówkowym, maturzyści z ZS im. 

Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, zakończyli swoje 2-tygodniowe ferie. 

Ostania już, łęczycka studniówka, odbyła się 1 lutego  w restauracji 

„Westa”, w Zawadach pod Kutnem. Na parkiecie było tłoczno, 

bawiły się aż 4 klasy liceum i 2 klasy technikum wraz z osobami 

towarzyszącymi. Była część artystyczna i oczywiście tradycyjny 

polonez. Czas studniówek w łęczyckich szkołach dobiegł końca. Teraz, 

uczniów czeka czas intensywnej nauki, bo matura już za 3 miesiące! 
Sylwia Brzozowska

Studniówka maturzystów 
z „Grodzkiej”
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OZORKÓW

OZORKÓW

Służby MPK zostały poinfor-
mowane w ub. tygodniu, że z 
torowiska tramwajowego przy ul. 
Zgierskiej lecą iskry i kłęby gęstego 
dymu. 

- W tym roku po raz pierwszy 
przyjechaliśmy do Ozorkowa, aby 
naprawić torowisko – powiedział 
nam Sławomir Chudzik, brygadzi-
sta z łódzkiego przedsiębiorstwa. 
- Zaiskrzyło, bo pękły tory. Są stare, 
mają prawie pół wieku. W takich 

sytuacjach na miejscu trzeba zes-
pawać pęknięcia. 

Pracownika MPK zapytaliśmy o 
stan techniczny torowiska i taboru. 
Coraz częściej mówi się o likwidacji 
linii 46 – pisaliśmy o tym niedawno. 

- Pogłoski o planach likwidacji tej 
linii są, ale póki co żadnych formal-
nych działań w tym kierunku nie 
ma – słyszymy.

Całe szczęście w wyniku pęknię-
cia torów nie wykoleił się tramwaj. 
W czasie remontu torowiska nie 
było utrudnień w ruchu tramwajów. 

(stop)

Nie brakuje chętnych na ślizganie 
się po zamarzniętym stawie. Dzieci 
jeżdżą na łyżwach, z wniesienia od ul. 
Wiejskiej wjeżdżają sankami wprost 
na lodową taflę. Zabawę obserwują 
dorośli. Czy nie mają żadnych obaw? 
Przecież temperatura powietrza w 
ciągu ostatnich dni rosła.

O opinie na temat ślizgawek 
dzieci na tafli lodowej zapytaliśmy 
Halinę Kochańską i Grażynę Paw-
likowską. 

- Jest bezpiecznie – twierdzą 
starsze mieszkanki. - Przed chwilą 
rozmawiałyśmy z wędkarzami. W 
lodzie wywiercili dziury, aby łowić 
ryby i okazało się, że tafla ma 10 cm 
grubości. 

Nie ulega jednak wątpliwości, 
że takie zabawy są bardzo niebez-
pieczne. Staw jest zdradliwy. W 
jednym miejscu lód może mieć gru-
bość 10 cm a już kilka metrów dalej 
tafla może być cienka. Pod warstwą 

Torowisko w kłębach dymu Zabawa na zamarzniętym stawie. 
Czy jest bezpiecznie?

śniegu trudno ocenić zagrożenie, 
ponieważ nie widać grubości lodu, 
przerębli i innych niebezpiecznych 
miejsc. Szczególnie niebezpieczne 
są miejsca w pobliżu ujścia kanałów. 
Pamiętajmy, że każde wejście na 
zamarznięty akwen wodny niesie 
ze sobą duże ryzyko. 

(stop)

To nie prima aprilis – 1 kwietnia mniejsze opłaty 
OZORKÓW

Dobra informacja dla mieszkań-
ców – od kwietnia miasto naliczać 
będzie mniejsze opłaty za odbiór 
śmieci. Nowe opłaty to 7 zł za nieczy-
stości posegregowane i 14 zł za śmieci 
niesegregowane. 

- Niedługo zakupione zostaną nie-
zbędne pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów, ok. 80 nowych kontenerów na 
szkło, papier i plastik pojawi się w zabu-
dowie wielorodzinnej, min. na terenie 
spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo, 
wychodząc naprzeciw prośbom miesz-
kańców, zostaną uzgodnione dodatkowe 
trzy terminy odbioru odpadów zielonych 
w okresie letnio-jesiennym – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmistrza. 

Zmiana stawek wiąże się z koniecz-
nością złożenia nowych deklaracji. W 
marcu formularze deklaracji zostaną 
bezpośrednio przekazane właścicielom 
nieruchomości przez pracowników ma-
gistratu, którzy zainteresowanym udzielą 
niezbędnych informacji. 

Na koniec ubiegłego roku zaległości 
z tytułu opłat za odbiór śmieci były na 
poziomie 8%, w styczniu rozesłano upo-
mnienia o uiszczenie zaległości.

W Ozorkowie w 2013 r. 17 610 miesz-
kańców zadeklarowało selektywną 
zbiórkę, 693 – nieselektywną. 

Na sesji radni przyjęli także uchwalę 
o zwiększeniu bonifikaty przy wykupie 
lokali na rzecz mieszkańców. Od kilku 
lat zainteresowanie najemców wykupem 
mieszkań na własność jest niewielkie, w 
2013 r. na taki wykup zdecydowało się 
jedynie 4 najemców.

- Bonifikata pozwala na wykup miesz-
kania na korzystnych warunkach. Dla 
wielu najemców to jedyna możliwość, 
by stali się właścicielami lokalu – mówił 
burmistrz Jacek Socha.– Sądzę, że wpro-
wadzone przez nas bonifikaty zwiększą 
zainteresowanie wykupem lokali we 
wspólnotach mieszkaniowych.

Zakłada się wprowadzenie 85% 
bonifikaty (dotychczas 50%) na wykup 
lokalu przez najemcę na raty. Wykup 
lokalu przez najemcę za gotówkę – 
dodatkowa bonifikata  - najemca płaci 
jedynie 11,25% ceny (dotychczas do 
zapłaty 24% ceny). Jednoczesny zakup 
przez wszystkich najemców na raty – 
bonifikata 90% (dotychczas nie było 
uwzględnione). Jednoczesny zakup 
wszystkich lokali przez najemców za 
gotówkę – dodatkowa bonifikata i do 
zapłaty jedynie 7,5%ceny (dotychczas 
19,20% ceny).

Samorządowcy większością gło-
sów zdecydowali także o połączeniu 
MOSIR i Miejskiej Krytej Pływalni 
„Wodnik”.

Połączenie obu jednostek w jedną 

usprawnić ma zarządzanie obiektami 
sportowymi w mieście i zmniejszyć 
koszty  administracyjne. Placówki 
będą miały jednego dyrektora i jedną 
księgowość. 

- Zapis w uchwale gwarantuje, że 
połączenie MOSiR i MKP nie pociągnie 
za sobą zwolnień wśród pracowników – 
zapewnił burmistrz.

Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w 

drodze konkursu, który zostanie ogło-
szony przy końcu marca. Ozorkowskie 
Centrum Sportu, to jedna z propozycji 
nazwy połączonych obiektów. 

(stop)

Halina Kochańska i Grażyna 

Pawlikowska zapewniały, 

że lód jest gruby. Z paniami 

rozmawialiśmy na początku 

ub. tygodnia. Z każdym 
dniem robiło się cieplej...
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Reporter pyta:  Czy Ozorków jest dobrze rządzony?

Jakub Wójcik
Bardzo negatywnie oceniam 
lokalną władzę. W mieście nie 
powstają zakłady pracy, młodzi 
ludzie uciekają z Ozorkowa, bo nie 
mają gdzie pracować. Od dawna 
szukam pracy, niestety bezsku-
tecznie. Co z tego, że mamy tyle 
supermarketów, jak ludzie nie 
mają pieniędzy. Przede wszystkim 
władza powinna stworzyć dobre 
warunki dla inwestorów, którzy 
dawaliby młodym zatrudnienie. 
Tak nie jest. 

Maria Różycka
Uważam, że Ozorków nie jest do-
brze zarządzany. Ja już mam swój 
wiek, ale współczuję młodym. W 
naszym mieście nie mają żadnych 
perspektyw. Pracowałam kiedyś 
w Społem. Wówczas nikt o pracę 
się nie martwił. Teraz dostać jakąś 
porządną posadę to cud. Młodych 
ludzi się wykorzystuje, pracują za 
grosze. Dlatego oceniam obecne-
go burmistrza negatywnie. Moim 
zdaniem niewiele robi dla tego 
miasta. 

Anna Granosik
Ozorków zmienia się na lepsze. 
Wyremontowany został plac Jana 
Pawła II i targowisko. Odnawiane 
są też kamienice. Współpracuję 
od jakiegoś czasu z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej. Burmistrz przy-
jeżdża do warsztatów na każde 
zaproszenie. To bardzo miły i kul-
turalny człowiek. Dobrze się z nim 
rozmawia. Widać, że stara się dla 
tego miasta. Na wszystko potrzeba 
czasu, przecież nie od razu Kraków 
zbudowano.

Ewa Szabela
-Błaszczyk

Miałam kiedyś przyjemność roz-
mawiać w urzędzie miasta z burmi-
strzem. Bardzo miło mnie przyjął 
i odniosłam pozytywne wrażenie 
co do jego osoby. Miał czas na roz-
mowę, która dotyczyła Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Roz-
mawialiśmy o braku asystenta rodzi-
ny, ale burmistrz obiecał, że jeszcze 
w tym roku taki pracownik pojawi się 
w MOPS. Ogólnie działania burmi-
strza dla Ozorkowa oceniam dobrze. 

Zbigniew Trella
Obecny burmistrz Ozorkowa to 
osoba z zewnątrz. Moim zdaniem 
da się zauważyć, że traktuje miasto 
dość marginalnie. Nie przykłada 
się i nie rozwiązuje najważniej-
szych problemów. W mieście 
jest bezrobocie, po zmroku jest 
niebezpiecznie. Bici są ludzie w 
centrum miasta. Monitoring nic 
nie daje. Brakuje pieszych patroli 
policji. Podsumowując, wystawiam 
burmistrzowi niską notę. 

Jacek Socha zamierza wziąć udział 
w najbliższych wyborach samorządo-
wych. Będzie ponownie ubiegał się o 
urząd. Jakim jest burmistrzem? - o to 
zapytaliśmy mieszkańców. 

A jak sam burmistrz ocenia swoją 
kadencję?

Sukcesy (subiektywna opinia 
burmistrza)

- Rewitalizacja placu Jana Pawła II
Burmistrz Jacek Socha: Dzięki rewi-

talizacji Plac Jana Pawła II ponownie, 
po wielu latach, pełni w Ozorkowie 
reprezentacyjną rolę. Potwierdzeniem 
mojej opinii jest wyróżnienie, jakie 
inwestycja ta otrzymała w konkursie 
Towarzystwa Urbanistów Polskich na 
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń 
publiczną w województwie łódzkim.

- Modernizacja targowiska miej-
skiego

Podstawowym celem inwestycji była 
poprawa warunków handlu na rynku, 
przede wszystkim poprzez ułożenie 
nowej nawierzchni, wybudowanie 
zaplecza sanitarnego i postawienie 
nowej wiaty. Istotne jest również to, że 
kupcy nie partycypowali finansowo w 
kosztach przebudowy, nie wzrosły też 
opłaty targowe. 

- Uzdrowienie budżetu miasta
Pod koniec 2010 r. zadłużenie miasta 

wynosiło ponad 17 mln zł, do tej pory 
udało się spłacić 6 mln zł. Od 2 lat 
miasto nie zaciąga nowych kredytów.  

Burmistrz Jacek Socha: Dla mnie 
najważniejsze przy konstruowaniu 
budżetu jest to, by zaplanowane wy-
datki nie były większe od planowanych 
dochodów i by wypracowywać nad-

wyżkę, która pozwala na zmniejszanie 
zadłużenia. 

- Boiska sportowe przy szkołach 
miejskich (SP4, SP5, Gimnazjum) 

Nowoczesne boiska sportowe, ze 
sztuczną nawierzchnia, odwodnie-
niem i piłko-chwytami zbudowano: 
2012 r. przy Gimnazjum, w 2013 r. przy 
SP 4, w 2014 powstanie przy SP5.

Burmistrz: Obiekty te doskonale 
spełniają swoją rolę, trenerzy i ucznio-
wie są zadowoleni z ich jakości, która 
wcale nie jest gorsza od Orlików. Środki 
na budowę boisk pochodzą z tzw. 
kapslowego. 

- Przywrócenie nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej w Ozorkowie w 
połowie 2013 r. 

Burmistrz: Przez 2,5 roku toczyłem z 
dyrekcją łódzkiego NFZ batalię o przy-
wrócenie tej pomocy. Na początku 2011 
r. świadczenia tego typu zlikwidowano 
w Przychodni Miejskiej przy ul. Spokoj-
nej. Mieszkańcy wymagający pomocy 
lekarskiej w nocy czy w dni wolne od 
pracy musieli jeździć do Zgierza. Moim 
zdaniem była to decyzja niezrozumiała 
i skandaliczna, dlatego regularnie 
jeździłem do Łodzi, by przekonać 
prezesa NFZ do jej zmiany. Ostatecz-
nie się udało i latem ubiegłego roku 
NFZ podjął decyzję o przywróceniu 
w naszej przychodni tych świadczeń.

- Niedopuszczenie do likwidacji 
linii 46

Na początku obecnej kadencji wła-
dze Łodzi chciały się wycofać z porozu-
mienia międzygminnego dotyczącego 
funkcjonowania linii 46. Bez Łodzi, 
największego udziałowca, linia ta 
przestałaby istnieć. 

Burmistrz: Pomysł ten był dla mnie 
nie do pomyślenia. Przez kilka miesięcy 

2011 r. razem z mieszkańcami Ozor-
kowa protestowałem przed siedzibą 
władz Łodzi, wielokrotnie spotykałem 
się z prezydent Zdanowską i jej pra-
cownikami, by wymóc dalsze funk-
cjonowanie tego tramwaju. Ostatecznie 
władze Łodzi wycofały się z pomysłu 
likwidacji 46

Co więcej, modernizacja całej linii 
znalazła się w tamtym roku wśród klu-
czowych projektów transportowych, 
ujętych w Strategii Rozwoju Łódzkiego 
Obszaru Metropolitarnego. Inwestycje 
ujęte w ramach tej strategii mają duże 
szanse na dofinansowanie unijne w 
latach 2014 – 20120.

- Niedopuszczenie do likwidacji 
Młodzieżowego Domu Kultury 

Pod koniec 2011 r. powiat zgierski 
podjął decyzje o likwidacji Młodzieżo-
wego Domu Kultury (placówka oświa-
towa podległa starostwu). Burmistrz 

zdecydował wtedy o przejęciu MDK 
i od 2012 r. placówka ta jest jednostką 
podległą miastu.

- Inwestycje drogowe.
Przez ostatnie trzy lata wyremontowano 

w Ozorkowie takie ulice jak: Zgierska, 
Praga, Prosta, Partyzantów, Kolejowa, 
Poprzeczna, Sucha (od Nowej do Przejazd), 
Średnia, poprawiono także szereg dróg 
gruntowych poprzez położenie destruktu. 
W tym roku na inwestycje drogowe miasto 
wyda ponad 2 mln zł, z czego ponad 1 mln 
na utwardzenie dróg gruntowych.

- Zakończenie i rozliczenie projektu pn. 
Termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej (dwa budynki SP5, SP4, 
MBP, dwa budynki Urzędu Miejskiego). 
Projekt zakończył się 2 połowie 2012 r. 85% 
środków pochodziło w ramach dofinanso-
wania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego projektu pn.: „Ter-

momodernizacja gminnych obiektów uży-
teczności publicznej”. Projekt zrealizowany 
został w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013.

Porażki
Burmistrz: Uważam, że przez te trzy 

lata było zbyt mało inwestycji w zakresie 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ża-
łuję, że do tej pory nie udało się zbudować 
skateparku; mam nadzieję, że będzie to 
możliwe w najbliższych latach.

Ubolewam, że na sesji budżetowej 
(grudzień 2013 r.) radni nie zdecydowali 
się poprzeć mojego projektu dotyczącego 
budowy placu zabaw dla dzieci i miejsca 
dla dorosłych z urządzeniami do ćwiczeń w 
parku miejskim. Uważam, że to inwestycja 
potrzebna naszym mieszkańcom i żałuję, 
że decyzją radnych została wykreślona z 
budżetu na rok 2014.

(stop)

BURMISTRZ CHCE BYĆ BURMISTRZEM
OZORKÓW
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Nie tego spodziewałem się po 
bratanku – mówi z żalem Andrzej 
Woźniak. Ta sprawa może być nie-
stety potwierdzeniem powiedzenia, 
że z rodziną najlepiej wychodzi się 
na zdjęciu. O co dokładnie chodzi? 
Wiadomo, że w takich rodzinnych 
sporach często głównym podłożem 
konfliktu są pieniądze. 

- Dom po rodzicach został tak 
podzielony, że jedną połowę dostał 
mój brat a ja drugą. Brat przekazał 
swoją część swojemu synowi i od 
tego momentu zaczęły się proble-
my – słyszymy od pana Andrzeja. 
- Bratanek robi wszystko, aby mnie z 
domu wykurzyć. Doszło do tego, że 
od ponad trzech lat nie mam wody. 
Została do moich pomieszczeń 
zakręcona. Jak mam się myć? Poza 
tym często bratanek mi ubliża. Gdy 
złamałem nogę, to leżałem trzy dni 
bez żadnej pomocy. Nie mogłem się 
ruszyć. Dobrze, że przyszła wtedy 
do mnie moja przyjaciółka, która 
uratowała mi życie. 

Andrzej Woźniak powiedział 
nam, że ma ogromny żal do bra-
tanka.

- Trzymałem go do chrztu a te-
raz tak mi się odpłaca. To bardzo 

smutne.
Bratanek (wolał pozostać anoni-

mowy) zupełnie inaczej przedsta-
wia konflikt.

- Pan Andrzej po tym wszystkim 
jest już właściwie zupełnie obcą dla 
mnie osobą. Takie granie na uczu-
ciach jest z jego strony nieuczciwe. 
Trzeba zacząć od tego, że trzy lata 
temu przestał być właścicielem 
swojej połowy domu. Sprzedał po 
prostu majątek. Teraz jest jedynie 
najemcą pomieszczeń. Nie wiem 
dlaczego kłamie i rozpowiada, 
że nadal ma jakieś prawa do tego 

domu. Poza tym nie jest tak, że 
zakręciliśmy mu wodę. Jeśli chce 
mieć wodę, to niech założy licznik. 
Przecież nie będziemy tego robić 
za niego i płacić za jego wodę. Ma 
nieuzasadnione pretensje, tylko 
szkoda, że wciąga do tych swoich 
rozgrywek gazetę. 

- Poinformowałem dziennikarza, 
bo już naprawdę nie wiem gdzie 
szukać pomocy – odpowiada A. 
Woźniak. - Jak będzie trzeba pójdę 
do sądu, aby walczyć o sprawie-
dliwość. 

Tekst i fot. (stop)

Zaczęli zbierać złom, gdy mieli 
niespełna 10 lat. Dziś są prawdzi-
wymi fachowcami. Czy chłopcy 
robią to z biedy? 

16-latkowie zapewniają, że od-
wiedzają skupy złomu wcale nie z 
powodu ubóstwa. 

- Znamy o wiele biedniejsze 
rodziny a złom zbieramy, bo po 
pierwsze łatwo nam to idzie a po 
drugie nieźle można zarobić – sły-
szymy.

Ile dokładnie? 
- Jak do tej pory mój rekord to 

220 złotych w ciągu jednego dnia 
– chwali się Przemek. 

Rafał dodaje, że bardzo łatwo 
można ze zbieractwa w ciągu 
miesiąca odłożyć kilkaset złotych. 

- Nauczyliśmy się, które miejsca 
w Ozorkowie warte są odwiedze-
nia. Wiemy, gdzie jest najwięcej 
puszek. Do skupów złomu dostar-
czamy też bardziej wartościowe 
metale. W skupach znają nas już 
bardzo dobrze – mówi Rafał. 

Na placu Jana Pawła II chłopcy 
ciągnęli za sobą wózek z różnym 
żelastwem, mieli również wypeł-
niony po brzegi worek z puszkami 
po piwie. 

- Idziemy do skupu przy Tesco. 
Dziś nam się udało i znów będzie 
ładny grosz.

No cóż, nie wiadomo czy chwalić 
gospodarność 16-latków, czy też 
martwić się tym, iż w tak młodym 
wieku mają już takie życiowe 

doświadczenie. Jest jeszcze jeden 
problem. Osoba oddająca tego 
typu odpady musi podać w sku-
pie złomu imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz numer dowodu 
osobistego lub innego dokumentu 
tożsamości. Czy właściciel punktu 
ponosi odpowiedzialność prawną 
za przyjęcie złomu od nieletniego? 
Zapytaliśmy u źródła, czyli na 
policji.

- Ponieważ osoba nieletnia ma 
ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych - umowa kupna
-sprzedaży zawarta z taką osobą 
generalnie uznawana jest za nie-
ważną w myśl prawa cywilnego, 
choć kupujący nie ponosi odpowie-
dzialności karnej.

(stop)

Złom zbierają od dawna...
OZORKÓW

OZORKÓW

Trzymałem go do chrztu a teraz jest 
moim wrogiem

Andrzej Woźniak 
- „Nie tego 
spodziewałem się po 
bratanku”

Czy zamieszka w ośrodku dla bezdomnych?
OZORKÓW

W opiece społecznej usły-
szałam, że najlepiej jakbym 
zamieszkała w ośrodku dla 
bezdomnych. Chyba się na to 
zgodzę – mówi Ewelina Ko-
ciak. 

Życie pisze najbardziej za-
skakujące scenariusze. Tak jest 
również w przypadku naszej 
Czytelniczki. 

- Mój mąż zaginął ponad pół-
tora roku temu. Ulotnił się jak 
kamfora. Nie wiadomo, gdzie 
przebywa. Jesteśmy w sepa-
racji, ale wiele razy podej-
mowałam próby, aby go 
odnaleźć. Byłam na po-
licji i nic – mówi pani 
Ewelina. - Przez to, że 
nie ma go na miejscu 
straciłam swoje czte-
ry kąty. Mieszkałam 
w jego domu, dopó-
ki brat męża nie dał 
mi odczuć, żebym 
sobie poszukała 
innego lokum.

Ewelina Ko -
ciak wróciła do 
starego miesz-
kania w kamie-
nicy w centrum 
Ozorkowa. Kło-
pot jednak w 
t y m ,  ż e  dwa 
pokoje zajmu-
je siedem osób. 
Jest ciasno.

- Nie chcę być 

ciężarem dla dzieci mojego po-
przedniego męża. Rozumiem 
dzieci, chcą mieć więcej prze-

strzeni. W takiej ciasnocie nie 
da się mieszkać. Mam małą 
rentę chorobową i nie stać 
mnie na wynajęcie miesz-
kania. Kilka dni temu byłam 

w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Tam doradzili 

mi, abym zamieszkała w 
ośrodku dla bezdomnych. 
Wszystko na to wskazuje, że 

z tej rady będę musiała 
skorzystać – słyszy-

my. 

Ewelina Kociak przyznaje, że 
nie chce iść do Monaru. Nigdy 
nie pomyślałaby o tym, że jej 
życie może się tak potoczyć. 

- Może nie musiałabym tam 
pójść, gdyby znalazła się dobra 
osoba, która przygarnęłaby 
mnie chociaż na kilka miesię-
cy. Mogłabym opiekować się 
kimś starszym, chorym lub na 
przykład pomagać w kuchni, 
czy też w prowadzeniu domu. 
Oczywiście tylko w zamian 

za możliwość mieszkania. Nie 
chcę żadnego wynagrodzenia. 
Niedługo otrzymam emeryturę, 
być może stać mnie będzie wte-
dy na wynajęcie jakieś kawa-
lerki – mówi ze łzami w oczach 
pani Ewelina. 

Osoby, które chciałyby pomóc 
naszej Czytelniczce mogą skon-
taktować się z redakcją. Telefon 
24 253 59 67. 

(stop)

Pani Ewelina martwi się 
tym, że będzie musiała 
zamieszkać w ośrodku 
dla bezdomnych
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Zakończył się turniej League of 
Legends w Zespole Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej w Łęczycy. Turniej trwał 
3 dni. Zorganizował go Maciej Sze-
ming. Jest to już druga edycja turnieju 
w naszym mieście. W turnieju brało 
udział 15 drużyn, czyli 75 osób, po 
5 na każdą drużynę. Udział mógł 
wziąć każdy. Wystarczyło uiścić wpi-
sowe w wysokości 50zł od drużyny. 
Rozgrywki były prowadzone w sys-
temie brazylijskim. Pierwszego dnia 
turnieju trwała faza eliminacyjna. 
Rozegrano 14 meczy, które podzieliły 
graczy na dwie tabele: zwycięzców i 
przegranych. Drugiego dnia gracze 
z tabeli przegranych walczyli o po-
zostanie w turnieju, kiedy drużyny 
League of Ozorków oraz Kurnicze 
Swawole po zakwalifikowaniu się 
do półfinałów mogły spokojnie cze-
kać na trzeci dzień rozgrywek. Dnia 
trzeciego rozgrywek w Grodzkiej 
starły się 4 drużyny, które dotarły 
do półfinałow: League of Ozorków, 

Kurnicze Swawole, We are Drunk 
oraz Gejmik Gaming. W rozgryw-
kach finałowych o pierwsze miejsce 
walczyły drużyny Kurnicze Swawole 
oraz Gejmik Gaming, natomiast 
pozostałe dwie drużyny zagrały o 
3. miejsce. Po dniu pełnym wrażeń 
i wyrównanych grach wyłoniono 
zwycięzców. Kolejne miejsca zajęli: 
1. Kurnicze Swawole. 2. Gejmik 
Gaming. 3. League of Ozorków. 4. 
We are drunk. Zwycięska drużyna 
otrzymała nagrodę o wartości 600zł, 
zaś drużyna zajmująca drugie miejsce 
– 150zł. Ponadto wszystkie drużyny, 
które dotarły do finałów, otrzymały 
nagrody od firmy RIOT: 

1 miejsce: 5x 3200RP oraz unika-
towy skin Triumphant Ryze 

2 miejsce: 5x 2400RP 
3 miejsce: 5x 1600RP 4 miejsce: 

5x 800RP
Dziękujemy wszystkim za udział 

i gratulujemy zwycięzcom! Do zoba-
czenia za rok.

5 lutego o godzinie 19.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Zgierzu wystąpią Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmiana 
Bluesa. 

Na swoim koncie  mają 
dwadzieścia płyt, nagrywali 
z gwiazdami amerykańskie-
go bluesa, byli supportem 
m.in. Blues Brothers. Nocna 
Zmiana Bluesa to  k la sy-
ka. Zespół stworzony przez 
Sławka Wierzcholskiego ist-
nieje na muzycznym rynku 
od 30 lat. Tworzy muzykę 
będącą połączeniem bluesa, 
folku, jazzu i piosenki autor-
skiej. Ich największe prze-
boje to „Szósta zero dwie”, 
„Chory na bluesa”. „Koncerty 
Nocnej Zmiany Bluesa to 
wspaniałe przeżycie, duża 
dawka energii, radości ale też 
refleksji, to połączenie tych 
wieloletnich doświadczeń z 
młodzieńcza energia, która 
muzykom i słuchaczom daje 
blues”.

Bilety do nabycia w MOK-u 
od 27 stycznia w dni po-
wszednie w godzinach 8.00 – 
20.00. Ceny: 20 zł ulgowy/30 
zł normalny. 

Od początku ferii zimowych w 
Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży 
w Łęczycy odbywały się zajęcia 
dla chętnych. W ciągu tych dwóch 
tygodni uczestnicy zajęć wzięli 
udział w konkursie plastycznym, w 
różnego rodzaju grach i zabawach 
oraz w projekcji bajki. Oprócz tego 
codziennie młodzi mieszkańcy Łę-

czycy i okolic chętnie wypożyczali 
książki oraz korzystali z kompu-
terów. Wszystkie zaproponowane 
przez bibliotekę formy spędzenia 
wolnego czasu cieszyły się wśród 
dzieci i młodzieży dużym zainte-
resowaniem. Chętnych na zabawę 
z x-boxem biblioteka zaprasza w 
każdy piątek w godz. 14.00 – 16.00.

To już koniec ferii Turniej w ZS im. Jadwigi 
Grodzkiej 

W MOK 
zagra 
Nocna 
Zmiana 
Bluesa
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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 

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 

sprzedawca, obsługa komputera i kasy 
fiskalnej. Mile widziane doświadczenie 

zawodowe.
“Społem” PSS Mazur 
Pl. T.Kościuszki 11 
99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 24 82

e-mail: pssmazur@op.pl 

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, 

umiejętność nawiązywania relacji 
interpersonalnych, prawo jazdy 

kat. B, doświadczenie w aktywnej 
sprzedaży

OPEN-NET S.A.
ul. Al. Korfantego 79

40-166 Katowice
tel. 32 798 26 05

e-mail: rekrutacja@open.net.pl
Praca na terenie powiatu łęczyckiego

Specjalista ds. handlu
Wykształcenie średnie, umiejętności w 

handlu
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63b
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Inżynier rolnik
Wykształcenie wyższe, organizacja 
pracy w gospodarstwie rolniczym

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63b

99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Elektryk
Umiejętność wykonywania instalacji 

elektrycznych
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

Łubno 63b
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Główny księgowy
Wykształcenie średnie, uprawnienia do 
prowadzenia samodzielnej księgowości

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Łubno 63b

99-107 Daszyna
tel. 601 235 171

Konstruktor odzieży
Umiejętność konstruowania odzieży

„Elizabeth”
ul. Podhalańska 8/28

93-224 Łódź
tel. 507 085 169

Technolog wtrysku
Wykształcenie średnie techniczne, 

znajomość konstrukcji 
mechanicznych oraz rysunku 

technicznego, znajomość konstrukcji 
i budowy form wtryskowych 

oraz procesu wtrysku tworzyw 
sztucznych, znajomość programu 

Pro Engineer, Auto Cad, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym, 3 lata 
doświadczenia zawodowego

HTL-Strefa S. A.
Adamówek 7

95-035 Ozorków
tel.: (24) 721 92 91

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

Ozorków

Kierowca kat. B i C
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 

prawo jazdy kat. B i C, uprawnienia 
przewozu rzeczy, mile widziane 

doświadczenie zawodowe
P. H. U. Wiesław Jędrzejczak

Ul. Wichrowa 7
90-002 Łódź

tel.: 604 918 888
Miejsce pracy: teren Polski.

Mechanik – elektryk
Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia: eksploatacja maszyn 
i urządzeń pod napięciem, obsługa 

urządzeń transportu bliskiego
Minimum 3 lata doświadczenia

HTL – STREFA S.A 
Adamówek 7 

95-035 Ozorków 
(24) 721-92-02

Konsultant telefoniczny
Wykształcenie średnie; podstawowa 

obsługa komputera, komunikatywność, 
pracowitość

ADSPECTUS KAROL SZWAŁEK
Ul. Długa 45D/6

84-240 Reda
e-mail: rekrutacja@adspectus.pl

Praca we własnym domu

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe
PHUP „AUTOS SILNIKI” 

Ul. Św. Franciszka 
93-479 Łódź

tel. 601-87-327

Pomocnik lakiernika
Prawo jazdy kat. B; mile widziane 

roczne doświadczenie
Blacharstwo lakiernictwo 

Brzozowski Mariusz 
Daszyna 8 

99-107 Daszyna 
tel. 607-334-931

Specjalista ds. kadr
Wykształcenie: wyższe, kierunek 
administracja i podobne; szybkie 

nawiązywanie kontaktów; umiejętności 
Pracy na samodzielnym stanowisku; 

mile widziane doświadczenie
TONI SPEDITION Sp. z o. o.

Cedrowice 35
95-035 Ozorków

tel.: (42) 270 14 00

Spedytor
Wykształcenie o kierunku transport 
lub logistyka, znajomość transportu i 

spedycji oraz spraw kadrowych
P. P. H. U. „GOLD HELLEN” 

Nowakowski Sp. j.
Ul. Mickiewicza 18

99-100 Łęczyca
tel.: 600 320 050

Oferty pracy-zamknięte:
Kierowca autobusu

Wykształcenie zasadnicze mechaniczne, 
prawo jazdy kat. D

Informacja pokój nr 1 lub 2

Pielęgniarka
Uprawnienia do wykonywania zawodu 

pielęgniarki
Informacja pokój nr 1 lub 2

Mechanik pojazdów 
samochodowych

Chęć do Pracy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty pracy – dla osób 
z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności
Pracownik ochrony
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

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

85-096 Bydgoszcz 
tel. (52) 585 15 20; 515-087-318 

Praca w Łęczycy

Oferty staży
Fryzjer

Wykształcenie zasadnicze zawodowe w 
zawodzie fryzjera

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kelner
Wykształcenie średnie, zawodowe, 

techniczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc w kuchni
Wykształcenie średnie 

Umiejętności zawodowe, techniczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik administracyjny
Wykształcenie: średnie zawodowe, 

średnie techniczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie: średnie lub wyższe, 

umiejętności łatwość – komunikowania 
się z klientem

Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc sprzedawcy
Wykształcenie średnie/techniczne; 

dobry stan zdrowia, komunikatywność, 
miła aparycja

Informacja pokój nr 1 lub 2

Nauczyciel wspomagający
Wykształcenie wyższe – pedagogika 

specjalna, oligofrenopedagogika
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc kuchenna
Aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne
Informacja pokój nr 1 lub 2

Kasjer-doradca
Wykształcenie średnie ekonomiczne, 
komunikatywność, praca w zespole

Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomocnik mechanika
Wykształcenie zawodowe, 

doświadczenie w mechanice lub 
na stanowisku pomocy blacharza/

lakiernika
Informacja pokój nr 1 lub 2

Giełda organizowana w celu 
obsadzenia wolnych miejsc staży w 

dniu 03.02.2014 r.
Pracownik produkcji

Wykształcenie średnie zawodowe, 
średnie techniczne, zdolności manualne

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M-4 w Ozorkowie w 
bloku tel. 696-788-228

Sprzedam krzesełko do karmie-
nia, ubranka rozm. 80-92 po 2 zł 
tel. 669-282-594

Sprzedam Skuter Suzuki Burg-
man 250cm,2001r.24 tys.km tel. 
692-130-777

Mam do sprzedania ławę szkla-
ną w kolorze wenge stan bardzo 
dobry tel.   669-850-396

Sprzedam nową nie używaną 
pompę wtryskową do Ursusa 
C-330. Posiada plomby. 512-
779-120

Sprzedam wózek spacero-
wy, fotelik samochodowy, 
kojec-komplet tel. 669-
282-594

Sprzedam odkurzacz marki 
WAP model TURBO XL. Iden-
tyczny model jak FESTO SR 6E-
AS Odkurzaczem można wcią-
gać wodę. Odkurzacz posiada 
gniazdo do elektronarzędzi, RE-
GULACJE MOCY, bardzo gruby 
kabel zasilający o długości 5m, 
Odkurzacz w stanie technicz-
nym idealnym bardzo ładnie i 
cicho pracuje. Odkurzacz jest 
doinwestowany w zestawie: 
nowy filtr, komplet 5 nowych 
worków, nowa ssawka szczeli-
nowa, nowa redukcja, nowy wąż 
ssący mniejszy, nowa wysokiej 
klasy wtyczka, wąż ssący o długi 
o dużej średnicy (szary), ssawka 
podłogowa przełączana marki 
KARCHER, rura teleskopowa. 
Tel. 503 950 004 

Sprzedam gruz z rozebranego 
budynku tel. 731 236 543

Sprzedam telewizor Sony Bra-
via 52” KDL 52V5500 LCD Full 
HD,stan uszkodzona matryca. W 
komplecie kabel zasilający oraz 
pilot tel. 731 809 128

Sprzedam z domowej hodowli 
koteczkę rosyjska niebieska. 
Posiada ona wszystkie szcze-
pienia i jest odrobaczona. Kotka 
posiada oczywiście rodowód 
tel. 533 507 806

Mam na sprzedanie tablet man-
ta MID702, tablet był tylko 
włączony do sprawdzenia, 100% 
sprawny, posiada 2 letnią gwa-
rancje. tel. 885 405 266

Sprzedam sieczkarnię do ku-
kurydzy ( 1-rzędowa Potinger), 
kombajn Bolko Z-643, kulty-
wator 13-graczkowy, sadzarkę 
łańcuchową polską tel. 695-
929-102 

Sprzedam śliczny pozłacany 
zegarek. Jest to wyrób jubi-
lerski, pokryty prawdziwym 
złotem, w noszeniu nic się nie 
zmienia, nie ciemnieje. Można 
nosić jako bransoletkę tel. 535 
804 015

Sprzedam maszynę do szycia 
Łucznik, chowana pod blatem. 
Napęd nożny. Dwie szufladki. 
Tel. 667 366 159

Sprzedam butle do samochodu, 
która była używana 4 miesiące. 
Butla została wyprodukowana 
04.2013 czyli jest ważna do 2023 
r Posiadam papiery jak i wszyst-
kie formalności są legalne. 
Butla nie była wbijana w dowód , 
czyli traktujemy ją jak nową przy 
wbijaniu w dowód. Nie ma pro-
blemów aby jeździć z nią znów 
na przegląd . Pasuje miedzy 
innymi do Vectry B, BMW e36 
itd. tel. 721 847 864

Mam do sprzedania łóżeczko 
turystyczne w dobrym stanie 
tel. 669 232 594

Sprzedam mate do tańczenia 
hip hopu dla dziewczynki różne 
melodie i możliwość mixowania. 
Bardzo mało używana tel. 792 
070 508
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Nie powiódł się udział sześcio-
osobowej reprezentacji MKLA 
Łęczyca w turnieju w Spale. 

Tylko start płotkarzy w kategorii 
juniorów młodszych należy zali-
czyć do udanych. Bartosz Tuszyński 
i Krystian Pęgowski zarówno w eli-
minacjach jak i w finale poprawiali 
rekordy życiowe. W biegu finało-
wym Bartkowi zabrakło tylko 0.01 
do zdobycia brązowego medalu. Z 
bardzo dobrym rezultatem [8.29s] 
zajął czwarte miejsce. Krystian 
Pęgowski uzyskał 8.79s zajmując 
jedenastą pozycję. Na czwartym 
miejscu uplasował się faworyt 
skoku wzwyż Łukasz Karwacki 
[190cm]. Mateusz Misiak przebiegł 
60m z czasem 7.24s a Łukasz Giba-
szek na 400m uzyskał 53.49s. Obaj 
zajęli dalekie pozycje. Dodatkowo 
wieloboista Mikołaj Urbański z 
powodu kontuzji mięśnia dwugło-
wego wycofał się po pierwszym 
dniu z rywalizacji. 

- Tegoroczny start w Mistrzo-
stwach Polski należał do najgor-
szych w historii naszego klubu. 
Nasi zawodnicy nie poradzili sobie 
przede wszystkim z presją wynika-
jącą z rangi zawodów. Musimy z tej 
lekcji wspólnie wyciągnąć właściwe 

wnioski, które będą skutkowały 
lepszą skutecznością startową na 
najważniejszych zawodach – mówi 
Mirosław Andrysiak, trener MKLA 
Łęczyca.

Także w spalskiej hali odbyły się 
zawody dla seniorów będące spraw-

dzianem dla kadry narodowej 
przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Polski. Bardzo dobrą formę za-
sygnalizował ubiegłoroczny mistrz 
Grzegorz Sobiński. W biegu na 
300m poprawił swój rekord Łęczycy 
[34.42s] zajmując drugie miejsce. Na 

200m był trzeci z czasem 22.24s. 
Rekord Łęczycy na 800m poprawił 
także Marek Szymański [1.56.67s]. 
Maciek Kiendzierski był trzeci w 
skoku wzwyż [2.05m].

(and)

Zawody wygrała lokalna druży-
na – “Wojownicy”, drugie miejsce 
przypadło drużynie Brazzersi, trzecie 
dla Oldboyów. Najlepszym strzelcem 
ligi został Rafał Serwaciński (Szelesz-
czące Ortaliony), który zdobył 29 goli. 
Taki sam wynik uzyskał Arkadiusz 
Błaszczyk (Brazzersi), jednak były 
zawodnik Widzewa Łódź rozegrał 
mniej spotkań i organizatorzy zde-
cydowali, że to gracz Ortalionów 
otrzyma statuetkę dla najlepszego 
strzelca LHwP. Nagrodę dla najlep-
szego bramkarza rozgrywek otrzy-
mał Przemysław Walczak (Warriors 
Piątek).

Trzynaście drużyn brało udział 
w tegorocznych rozgrywkach. 
Nowym mistrzem szkoły została 
klasa 3B+CLO, która w meczu fi-
nałowym rozgromiła swoich ko-
legów z klasy 2TIE aż 9:0. Trzecia 
lokata przypadła uczniom klasy 
pierwszej technikum informa-
tycznego. Najlepszym strzelcem 
zawodów został Rafał Frątczak, 
który strzelił dziesięć goli.

W „Grodzkiej” 
Międzyklasowy 
Turniej Halowej 

Piłki Nożnej 

Liga halowa 
w Piątku 

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

Górnik w okresie przygotowawczym. 
Z kim rozegra mecze sparingowe?

ŁĘCZYCA

OZORKÓW

Górnik pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej rozegra 5 kwietnia 

MKS Górnik 1956 Łęczyca roze-
gra w okresie przygotowawczym 
do sezonu aż siedem spotkań spa-
ringowych. Tylko jeden mecz kibi-
ce będą mogli zobaczyć w Łęczycy.

Pierwszym rywalem w sparin-
gach będzie Laktoza Łyszkowice. 

Kolejnym sparingpartnerem 
przed rundą wiosenną będzie 
MGLKS TERMY Uniejów. Mecz 
odbędzie się 22 lutego w Unie-
jowie.

W Łodzi Królewscy rozegrają 
mecze na murawie Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego. Odbędą się 
tam dwa mecze z czwartoligowym 
LKS Bałucz, a następnie z Polonią 

Andrzejów. Po tych spotkaniach 
Górnicy rozegrają mecze na boisku 
CHKS Łódź. Najpierw zmierzą się 
z drużyną Ner Łódź a potem MKS 
2000 Tuszyn. Mecze rozgrywane 
będą co tydzień. 30 marca Górnik 
w ostatnim sparingu podejmie 
Witoniankę Witonia.

Pierwsze spotkanie w ligowych 
zmaganiach MKS Górnik 1956 

Łęczyca zagra na wyjeździe z Hu-
raganem Swędów. Mecz odbędzie 
się 5 kwietnia.

Przypominamy, że Dariusz 
Karasiński nie jest już trenerem 
Górników. Kilka tygodni temu zre-
zygnował z funkcji selekcjonera. 15 
lutego zarząd klubu przedstawić 
ma nowego trenera.

(stop)

W pierwszym meczu fazy 
play-out siatkarze Bzury bez 
problemów pokonali ostatnią 
drużynę Salos Ostrów Wielko-
polski. Po 70 minutach gry ręce 
w geście triumfu mogli unieść 
ozorkowianie. Mecz nie stał na 
najwyższym poziomie. Dużo 
błędów własnych po stronie gości 
pozwoliło podopiecznym Grze-
gorza Pawłowskiego kontrolować 
przebieg spotkania i wygrać w 
trzech setach.

Bzura Ozorków – Salos Ostrów 
Wielkopolski 3:0 (25:19, 25:22, 
25:21)

Skład Bzury: Ciesielski, Król, Kac-
przak, Chałupnik, Poinc, Piasecki, 
Antosiak(l) oraz Wdowiak, Gajdzicki

info: mksbzura.pl

Salos pokonany
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Pomysły Webba na aranżację zarostu wydają się 
być nieskończone. Ze swojej brody potrafi ułożyć/
wydziergać/wymodelować miskę, w której zmieści się 
porcja makaronu (w sam raz na szybki obiad), jak rów-
nież poręczny uchwyt na kubek z napojem, hamburgera 
i frytki… (dzięki czemu nie musi trzymać ich w rękach!). 
Za sukcesem Webba stoi jego żona, która wiernie i 
nieprzerwanie motywuje go do hodowania coraz to 
dłuższej brody. „Bez niej, Incredibeard byłby niczym”, 
wypowiada się Webb. Kampania Webba, poza promocją 
jego skromnej osoby, ma także inny, szczytny cel. Sza-
lonobrody pragnie, by dzięki jego wysiłkom zebrano 
pieniądze na cele charytatywne, przede wszystkim na 
pomoc potrzebującym dzieciom.

Mowa o chilijskim kurorcie San Alfonso del Mar poło-
żonym nad Oceanem Spokojnym. Ten cud współczesnej 
architektury mierzy 1013 metrów długości i zajmuje 
teren o powierzchni 8 hektarów. Rozmiary największego 
basenu na świecie odpowiadają 20 basenom olimpijskim 
razem wziętym. Budowa pochłonęła prawie 2 miliardy 
dolarów. Sam system filtracyjny, który nieustannie kon-
troluje czystość oraz temperaturę (26 stopni Celsjusza) 
pompowanej z oceanu wody kosztował około 3,5 miliona 
dolarów. Nie są to oczywiście wszystkie koszty związane 
z basenem – jego konserwacja i utrzymanie kosztuje w 
granicach 4 milionów rocznie. Basen w Chile to nie tyl-
ko największy, ale także najgłębszy tego typu obiekt na 
świecie. Ma 35 metrów głębokości.

Śmiałkiem, który odważył się pokryć swoje ciało ponad 
62 kilogramami pszczół był Ruan Liangming.  Cały 
proces zajął mniej więcej godzinę. W tym czasie, ponad 
610 tysięcy owadów znalazło się na jego nogach, klatce 
piersiowej i rękach, nie pozostawiając nawet części twarzy. 
Trwało to tyle ponieważ pszczoły musiały samodzielnie 
wspiąć się na ciało Ruana. I co najlepsze, zrobiły to z wła-
snej woli, podążając w kierunku swojej królowej, którą 
asystent umieścił na nim chwilę wcześniej. Poprzedni 
rekord Guinessa w tej samej kategorii należy do pewnego 
śmiałka z Indii, który przywdział płaszcz ważący 61,3 
kilogramy. 

Mr. Incredibeard 
– najdziwniejsza 
broda na świecie

Największy basen 
na świecie

Tysiące pszczół 
na nagim ciele

Dobrze, że idzie odwilż

Miłość od pierwszego wejrzenia

To się nazywa komunikacja zbiorowa

W razie jak autko nawali, mam konika

Można dostać kota

źródło: internet/zdjecia.fajow
e.pl, rekordyguinessa.pl


