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W tej gminie czai się zło! Gdzie jest Matka Boska?

KSIĄDZ I MIESZKAŃCY 
SĄ ZBULWERSOWANI

Kolejny tego typu skandal może sugerować, że nad gminą wisi 
jakieś fatum. zniszczone już kiedyś zostały prawie wszystkie 
przydrożne kapliczki i figury świętych, które wrzucane były do 
błota w przydrożnych rowach. Kilka dni temu znów doszło do 
kolejnej dewastacji. Figura matki Bożej niepokalanej zniknęła z 
cokołu kapliczki na obrzeżach Parzęczewa. Gdzie jest i co się z nią 
stało? Parafia wraz z wiernymi nie mogą zrozumieć postępowania 
ludzi dokonujących świętokradztwa.

str. 12 Proboszcz parafii ks. Jerzy SerwikNa cokole nie ma już figury Matki Bożej Niepokalanej

Państwo Bugałowie 
opiekują się kapliczką
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Łęczyca
Łęczyca, gm. Grabów

Łęczyca

Łęczyca

Gm.Łęczyca

W ubiegłym tygodniu 
odbyło się spotkanie 

dotyczące utworzenia lokalnej 
Grupy działania. od 1 stycznia 
jest nowy rozdział środków unij-
nych adresowanych do lokal-
nych grup działania, tzw. ProW 
(Program rozwoju obszarów 
Wiejskich). Utworzenie wspólnej 
grupy – inicjatywa starostwa - 
może dać szansę na pozyskanie 
większej kwoty środków z pro-
gramu operacyjnego.  

Wśród wielu wątpliwości poja-
wiały się najczęściej te oczywiste, 
czyli finansowe, a więc ile gminy 
zyskają, a ile stracą, bo przynależ-
ność do LGD jest odpłatna. Kwota 
ta zależy od danej grupy działania i 
jest ustalana poszczególnie z każdą 
z gmin, może wahać się między 5 
– 15 tys. zł rocznie (na przykładzie 
danych z poprzednich lat). Korzyści 

finansowe dla gmin też nie zostały 
precyzyjnie omówione, bo są uza-
leżnione od wielkości utworzonej 
LGD. Mówiono o około 148 zł na 
jednego mieszkańca gminy. 

Po raz pierwszy do LGD mogą 
przystąpić miasta do 20 tys. miesz-
kańców, dlatego propozycja utwo-
rzenia wspólnej grupy obejmuje 
także miasto Łęczyca. Żeby utwo-
rzyć Lokalną Grupę Działania 
Ziemi Łęczyckiej, potrzeba jest 
zgoda wszystkich gmin powiatu, 
ponieważ grupa może powstać 
tylko, gdy nie będzie oddzielona 
innymi gminami, musi zachować 
jedność terytorialną. Wójtowie 
wraz z radami gmin do końca mie-
siąca mają podjąć decyzje w formie 
uchwał intencyjnych dotyczących 
ewentualnego tworzenia wspólnej 
LGD. 

(MR)z zewnątrz kamie-
nice wydają się być 

ładne i czyste, ale wystarczy 
przekroczyć próg i sam widok 
już zniechęca, żeby wejść dalej. 
nie trzeba długo szukać, by zo-
baczyć na własne oczy fatalny 
stan klatek schodowych.

To niemalże standard. Więk-
szość kamienic w Łęczycy to 
rudery, do których czasami 
strach wejść. Lokatorzy remon-
tują mieszkania w miarę własnych 
możliwości finansowych, nieraz 
stwarzając sobie bardzo dobre 
warunki. Jednak na klatkach 
wszystko się psuje. Stare, drew-
niane schody, często strome i 
niebezpieczne, pomazane ściany, 
odpadający tynk i brud. Całość 
wygląda fatalnie. 

(mr)

zapisy w budżecie 
gminy Łęczyca cią-

gle zaskakują. Tym razem wyszło 
na jaw, że przy szkole podstawo-
wej w Błoniu miał powstać bardzo 
kosztowny parking. zabezpieczo-
ne na ten cel środki finansowe 
były o sto tysięcy zł wyższe niż 
kwota przeznaczona na remonty 
dróg w całej gminie w 2015 roku. 

- To skandal, żeby robić parking 
za 150 tys. zł a na remonty dróg w 
36 sołectwach przeznaczać tylko 50 
tys. zł. Nie wiem czym kierował się 
poprzedni wójt tworząc taki projekt 
budżetu na rok 2015, ale nie może-
my się na coś takiego zgodzić. Te-
reny przy szkole w Błoniu oglądali 
radni, były dwie komisje i doszliśmy 
do wniosku, że wystarczy zrobić 
zatoczkę dla autobusu szkolnego, 
żeby zwiększyć bezpieczeństwo 
dzieci – zwraca uwagę radny Grze-
gorz Góra. - Jeżeli są pieniądze, to 
można budować parkingi nawet za 
200 tys. zł, ale tych pieniędzy nie ma 

i nie można stawiać na pierwszym 
miejscu budowy parkingu ponad 
potrzeby poprawy stanu dróg w 
całej gminie. Jestem w szoku, że 
człowiek, który rządził gminą przez 
22 lata podejmował takie decyzje. 

Po dokładnym zapoznaniu się z 
budżetem gminy oraz terenem przy 
szkole podstawowej w Błoniu zapa-
dła decyzja o odejściu od ustalonego 
wcześniej projektu. 

- W ramach oszczędności zmie-
niliśmy ten projekt na zupełnie 
inny, którego realizacja będzie 
kosztowała gminę o 1/3 mniej – 
informuje Jacek Rogoziński, wójt 
gminy Łęczyca. - Jeżeli chodzi o 
projekt przyjęty przez poprzednie 
władze, to rzeczywiście jego reali-
zacja byłaby bardzo kosztowna, 
bo wyniosłaby 150 tys. zł. W mojej 
ocenie nie była to kwota zawyżona, 
po prostu realizacja tego konkret-
nego projektu wymagałaby takich 
nakładów finansowych.

tekst i fot. (MR)

zakończyło się przyj-
mowanie dokumen-

tów na stanowisko strażnika 
miejskiego. spośród 17 chęt-
nych, wymagania formalne 
spełniło 6 osób (3 kobiety 
i 3 mężczyzn). W najbliższy 
czwartek odbędzie się rozmo-
wa kwalifikacyjna, kandydaci 
zmierzą się również z testem 
pisemnym. 

Kandydat, który zostanie wy-
brany w procesie rekrutacji, wy-
syłany jest na miesięczne szko-
lenie podstawowe, po którym 
odbywa praktykę zawodową 
w macierzystej jednostce straży 
miejskiej, trwa ona również 1 
miesiąc. Po upływie tego cza-
su, w jednostce szkoleniowej, 
przeprowadzany jest 2-dniowy 
egzamin z wiedzy praktycznej i 
teoretycznej. Po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny, kandydat nabywa 
uprawnienia do pracy w straży 
miejskiej. 

W łęczyckiej straży zmian 
ostatnio nie brakuje. Po trzymie-
sięcznej przerwie na stanowisku 
komendanta, do pełnienia tej 
funkcji powołany został ponow-
nie Tomasz Olczyk. Jak poinfor-
mował magistrat, T. Olczyk objął 
stanowisko w ramach awansu 
wewnętrznego. 

(MR)

Wiesław 
Łaziński 

przestał pełnić obowiązki zastęp-
cy wójta gminy Grabów. Wójt 
Tomasz Pietrzak odwołał go ze 
stanowiska w dniu 19 stycznia. 
obowiązki wicewójta od minio-
nego wtorku przejął Krzysztof 
ogórek, radny powiatu łęczyc-
kiego.

Żeby objąć posadę zastępcy 
wójta, Krzysztof Ogórek musiał 
zrzec się mandatu radnego, usta-
wa zabrania bowiem pełnienia 

tych dwóch funkcji jednocześnie. 
- Złożyłem oświadczenie do ko-
misarza wyborczego o zrzeczenie 
się mandatu radnego powiatu 
łęczyckiego. W terminie do 14 dni 
powinienem otrzymać informację 
o uchyleniu mi mandatu – wyja-
śnia K. Ogórek. - Do rady powiatu 
łęczyckiego na moje miejsce powo-
łana zostanie osoba, która w moim 
okręgu wyborczym miała drugi 
wynik w wyborach. 

W przypadku okręgu wyborcze-
go nr 3, w którym wygrał Krzysztof 

Ogórek, obejmującego gminę Świ-
nice Warckie i gminę Grabów na 
drugim miejscu w wyborach była 
Sylwia Prażnowska. Otrzymała 
358 głosów. Po zaprzysiężeniu, 
będzie najmłodszą radną powiatu 
łęczyckiego, ma 27 lat. 

- Na pewno będę chciała reali-
zować wszystkie swoje założenia, 
które przedstawiałam w kampanii 
wyborczej – komentuje S. Prażnow-
ska. - Dziękuję tym, którzy oddali na 
mnie swój głos. 

tekst i fot. (MR)

kto zostanie 
strażnikiem?

Miał Być parkinG 
za... 150 tys. zł!

Na zdjęciu przystanek w Błoniu

Wstydliwy 
problem 

Lokalna Grupa Działania

Najmłodsza radna powiatowa

Sylwia Prażnowska będzie 
najmłodszą radną powiatową

nieład panujący przy bloku 11 
na ulicy zachodniej zaczął prze-
szkadzać lokatorom. Trzy działki, 
które szpeciły swoim widokiem 
teren przyległy do bloku były 
„uprawiane” przez mieszkanki 
jak ich własne ogródki. Problem 
polega na tym, że sąsiadom nie 
podobały się krzaki przy bloku. 

Wcześniej część działek zlikwi-
dowano i w ich miejscu zaaran-
żowano trawnik. Pozostawiono 
wtedy trzy ogródki ze względu 
na protesty ze strony ich użyt-
kowników. Po skardze Wspólnoty 
zaczęto działać. W ubiegłym tygo-
dniu działki zrównano z ziemią a 

pracujące na nich kobiety muszą 
się z tym pogodzić.

- Wszyscy uprawialiśmy te dział-
ki od lat. Mieliśmy drzewa owoco-
we, warzywa. Tyle lat nikomu nie 
przeszkadzały a teraz tak? Mówią, 
że jest bałagan i krzaki, a gdzie ich 
nie ma o tej porze roku? Przecież 
wszędzie jest teraz brzydko. Latem 
to wszystko wygląda zupełnie 
inaczej - wyjaśnia Grażyna Sza-
frańska, gospodarująca na jednej z 
działek. - Jakby pozwolili, to byśmy 
sobie dalej uprawiali ogródki, ale 
niestety. Jak trzeba oddać, to trzeba 
i nic się na to nie poradzi. Szkoda 
po tylu latach. 

Działki są własnością miasta, 
lokatorki nie mogły więc domagać 
się zachowania ogródków.

- Zarząd Wspólnoty Mieszka-
niowej Nieruchomości Zachodnia 
11 w Łęczycy zwrócił się z prośbą 
o uporządkowanie terenu zieleni 
od strony północno-wschodniej 
budynku Zachodnia 11. Podanie 
umotywowane zostało ogólnym 
nieładem panującym na terenie 
„dzikich działek”. Ponadto skargi 
dotyczące zaniedbanego terenu 
otrzymała Straż Miejska w Łęczy-
cy, która niezwłocznie poinformo-
wała Jednostkę Budżetową „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy – informuje 

Rafał Koperkiewicz z łęczyckiego 
magistratu. - W związku z po-
wyższym pracownicy Jednostki 
uporządkowali i wyrównali teren 
przy bloku Zachodnia 11. 

Działki zostały zlikwidowane a 
w ich miejscu powstanie trawnik, 
najprawdopodobniej na wiosnę.

(MR)

koniec Dzikich Działek 
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

Narozniki od:  

879zł

Kuchnie od:  

499zł

.

Bardzo poważne zarzu-
ty pod swoim adresem 

usłyszał w piątek adam Kujawa, 
dyrektor zieleni miejskiej. Pracow-
nicy mówili m. in. o niesprawiedli-
wym przyznawaniu premii, krzyw-
dzącym systemie wynagradzania, 
„pupilkach” dyrektora, którzy 
dostają więcej pieniędzy oraz o 
zastraszaniu, pracy pod presją i 
działaniu na szkodę zm. 

Wszystko brzmi niewiarygodnie, 
czy rozżaleni pracownicy mają rację? 
Na trwającym godzinę spotkaniu w 
sali konferencyjnej magistratu zjawili 
się pracownicy Zieleni Miejskiej (choć 
nie wszyscy), dyrekcja jednostki 
budżetowej ZM, burmistrz i prze-
wodniczący rady miasta. Pracowni-
cy poprosili o oficjalne spotkanie z 
burmistrzem, ponieważ, ich zdaniem 
przez 2,5 roku nie było ani jednego 
zebrania, na którym mogliby się wy-
żalić i publicznie powiedzieć o swoich 
zastrzeżeniach.

- Co z naszym stażowym? Mieli-
śmy mieć pełną najniższą krajową i 
od tego naliczone stażowe. Pan nam 
to obiecał w ubiegłym roku. Dlaczego 
biuro ma pełne stażowe naliczane od 
pensji zasadniczej, a my nie? Czym 
się różnimy od biura? Tym, że biuro 
ma szkołę, a my jesteśmy od brudnej 
roboty, zwykłymi parobkami? - py-
tali pracownicy ZM. - Pracujemy 
pod presją, jesteśmy zastraszani. We 

wrześniu 2014 roku przyszedł pan do 
mnie i zapytał czy mam jaja, pamięta 
pan? „Ma pan jaja, to niech się pan 
zwolni”. Ja się teraz pytam: Masz pan 
jaja? Masz pan honor? - gorzkich słów 
nie brakowało. - Pan działa na szkodę 
Zieleni Miejskiej odkąd przyszedł 
pan tu do pracy, panie dyrektorze. 
Ludzie się boją o pracę i dlatego 
nie chcą mówić, ale prawdę należy 
powiedzieć. Pan jest niesłowny, nie-
wiarygodny i traktuje pan ZM jak 
prywatny folwark – oskarżali pra-
cownicy. - Po dzisiejszym spotkaniu 
ja się boje przyjść w poniedziałek do 
pracy, bo wyślą mnie do najgorszej 

roboty, ale walczę o swoje.
Na każde z postawionych pytań 

dyrektor Zieleni Miejskiej starał się 
udzielić odpowiedzi i wytłumaczyć 
podejmowane przez siebie decyzje. 
Nie wszystkie jednak oskarżenia 
uznał za prawdziwe, niektórych 
przytoczonych zdarzeń nie pamiętał. 
Całe spotkanie i wystosowane wobec 
siebie poważne zarzuty podsumował 
dość optymistycznie. - Załoga Zieleni 
Miejskiej to nie są 4 osoby, które się 
wypowiadają, tylko 44. Ja uważam, 
że jeśli na 44 pracowników, jest grupa 
4 niezadowolonych, czyli około 90% 
pracowników jest zadowolonych, to 

myślę, że też nie jest źle – skomento-
wał A. Kujawa. 

Jakie stanowisko zajął burmistrz?
- Niektóre słowa były bardzo mocne 

i jest mi trudno opiniować cokolwiek. 
Podjęte dzisiaj tematy są tak różno-
rodne, że nie mam innego wyjścia, jak 
mocno się nad wszystkim zastanowić. 
Problemy płacowe są normalne, jak w 
każdym zakładzie. Wszystkie, zwłasz-
cza te emocjonalnie wyrażone kwestie 
wymagają wyjaśnień – zapewnił 
burmistrz Krzysztof Lipiński. - Mam 
nadzieję, że z tego powodu, że dzisiaj 
było to spotkanie nikt nie będzie miał 
problemów. 

Oprócz wyjaśnienia przywo-
łanych, trudnych spraw, pracow-
nicy chyba nie do końca wyszli 
ze spotkania zadowoleni. Wśród 
wychodzących padło stwierdze-
nie. – A podwyżki jak nie było, 
tak nie ma.

Pracownicy Zieleni Miejskiej są tak 
zdeterminowani w dążeniu do rów-
nego traktowania i sprawiedliwego 
wynagradzania, że zapowiedzieli 
nawet pójście do sądu pracy, w przy-
padku, gdyby kolejne rozmowy i 
prośby nie przyniosły efektu.

(MR)

Masz pan jaja? - pytali ludzie dyrektora
Łęczyca
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PodaTniKU!!!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że w związku ze zmianami od 1 stycznia 2015 r. wy-
nikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mającymi zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. terminy składania deklaracji podatkowych przedstawiają się następująco:
1/. PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R:
a/ dla płatników PIT zatrudniających nie więcej niż 5 podatników i gdy informacji tych w ich imieniu nie 
składa biuro rachunkowe:
dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
b/ dla płatników PIT zatrudniających więcej niż 5 podatników lub gdy informacje te są składane w ich 
imieniu przez biuro rachunkowe:
PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R - do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2/. IFT-3/ IFT-3R należy złożyć tylko w formie elektronicznej do końca stycznia roku następującego po 
roku podatkowym.
3/. CIT-8- za pomocą środków komunikacji elektronicznej jak i w formie papierowej do końca marca roku 
następującego po roku podatkowym.

Kamienie wysypane przy 
ulicy dworcowej dają się 

we znaki mieszkańcom, którzy cały 
czas czekają na dalsze ruchy miasta z 
nadzieją, że „gruz” zostanie wyrów-
nany warstwą innego, drobniejszego 
kruszywa. 

W dodatku niemała sterta ostrych 
kamieni zalega w pobliżu bloków. 
Do redakcji przyszedł w tej sprawie 
rozżalony łęczycanin. - Wysypali ten 
gruz w listopadzie, przed wyborami. 
Myśleliśmy, że wyleją na to asfalt, 
albo położą jakąś inna nawierzchnię 
a tu nic. Przecież te kamienie są ostre, 
można uszkodzić sobie samochód - 
usłyszeliśmy. 

Zapytaliśmy w magistracie, skąd 
wzięło się kruszywo wysypane przy 
ulicy Dworcowej i w jakim celu na 
osiedlu pozostawiono przy bloku górę 
kamieni.

- Nawierzchnia drogi pomiędzy uli-
cą Dworcową a boiskiem przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Łęczycy została 
wyrównana kruszywem, ponieważ 
mieszkańcy zwracali się z prośbą o 
utwardzenie w/w drogi z uwagi na 
liczne nierówności, które ograniczały 
dojazd do garaży 
mieszkańców. Jed-
nostka Budżetowa 
„Zieleń Miejska” w 
Łęczycy dyspono-
wała materiałem w 
postaci kruszywa, 
który został pozy-
skany ze skruszenia 
gruzu znajdującego 
się przy Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. 
Dlatego też materiał ten został użyty 
do celu wyrównania nawierzchni 
drogi – informuje Rafał Koperkiewicz 

jak karnawał, to kar-
nawał. Panie chętniej 

zaglądają do sklepów w poszuki-
waniu modnych kreacji na bale. 
ożywienie jest również u fryzje-
rów. ostatnia sobota karnawału 
wypada w tym roku w walentynki, 
czyli 14 lutego. do tego czasu nie 
stronimy od przyjęć, bali, czy pry-
watek. należy wyróżnić się strojem 
i zabłysnąć - dosłownie. 

Karnawałowa moda w tym se-
zonie jest pełna przepychu. Modne 
ubrania na niezapomniane wieczory 
to te, które błyszczą, mienią się i poły-
skują. Hitem są cekiny, duże aplikacje 
ze sztucznych kamieni, brokat i oka-
zała biżuteria. 

- Najmodniejsza jest oczywiście 
nieśmiertelna czerń, zwłaszcza 
w połączeniu z mieniącymi się 
kamieniami lub brokatowymi 
aplikacjami. Na karnawałowych 
imprezach na pewno nie zabrak-
nie też srebra i złota – wyjaśnia 
Daria Bałutowska, dekoratorka w 
łęczyckim sklepie odzieżowym. - 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się pozłacane spódnice i klasycz-
ne, eleganckie sukienki. Wszelkie 
dodatki do stroju również powin-
ny błyszczeć.

Dobra wiadomość dla tych, którzy 
jeszcze nie kupili kreacji na karna-
wałową zabawę jest taka, że już roz-
poczęły się wyprzedaże. Spódnicę, 
czy koszulę można kupić nawet do 
-70% taniej. 

- Do lutego na pewno będziemy 
miały do sprzedaży towar w ob-
niżonych cenach. Są teraz bardzo 
korzystne rabaty i oferty łączone. 
Karnawał jeszcze trwa w najlepsze, 
a my błyszczące ubrania już wy-
przedajemy. Dla klientów to ciekawa 
propozycja – informuje Magdalena 
Nowakowska, kierowniczka sklepu.

Karnawał to nie tylko bale dla 
dorosłych. Właśnie teraz jest naj-
więcej przedstawień i zabaw dla 
maluchów. W przedszkolach i 
szkołach podstawowych trwają 
dziecięce przebieranki. Skąd wziąć 
dla dziecka strój „na raz”? Najlepiej 
wypożyczyć.  

- Koszty wypożyczenia przebrania 
dla dziecka to 25 zł. Zainteresowanie 
jest przede wszystkim w okresie 
karnawału. Rodzice nie kupują stro-
jów, bo dzieci rosną, lepiej pożyczyć, 
dzięki temu córka lub syn co roku 
mogą przebrać się za kogoś innego 
– usłyszeliśmy od Teresy Zawalich 
oferującej możliwość wypożyczenia 
przebrań karnawałowych w Łęczycy. 
- Dziewczynki zazwyczaj chcą być 
królewnami, czasem biedronkami 
czy żabkami. Chłopcy najczęściej wy-
bierają przebranie Batmana i Spider-
mana. Często też pożyczam stroje 
na przedstawienia do przedszkoli i 
szkół. Wówczas dziecko musi prze-
brać się za postać, w którą się wciela. 

Podczas karnawału może nas 
ograniczyć tylko własna wyobraźnia. 

(MR)

ceny paliw ciągle spa-
dają. W minionym 

tygodniu za litr benzyny PB95 
kierowcy płacili 4,35 zł, zbliżona 
kwota za litr była w przypadku 
oleju napędowego. To najniższe 
ceny od 2013 roku. Taniejące pa-
liwo na stacjach benzynowych to 
głównie efekt spadków cen ropy 
na giełdach światowych.

Wraz ze spadkiem cen, wzrosła 
liczba klientów przy dystrybutorach. 
Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy roz-
poczęły się pierwsze obniżki, kierow-
cy nie spodziewali się tego, że za litr 
benzyny lub ropy zapłacą mniej niż 5 
zł. Tymczasem cena paliwa znacznie 
zmalała. Jeżeli tendencja ta się utrzy-
ma, będziemy mieli rekordowo tanie 
paliwo i prawdopodobnie coraz 
większe kolejki na stacjach. 

- Zauważa się, że teraz kierowcy 
rzeczywiście więcej tankują. Gdyby 
porównać cenę np. z wakacjami 
ubiegłego roku, to na pełnym 
baku można naprawdę sporo za-
oszczędzić – usłyszeliśmy na jednej 
z łęczyckich stacji benzynowych. 
- Klientów jest więcej, miejmy na-
dzieję, że niskie ceny paliw zostaną 
przez długi czas, ale to już nie od 
nas zależy. Zdaniem analityków 
rynku paliw niskie ceny mogą 
utrzymać się nawet przez kilka 
miesięcy, ponieważ nie ma czyn-
ników, które ten korzystny proces 
by odwróciły. Być może to jeszcze 
nie koniec spadku cen paliw. Okres 
zimowy sprzyjać będzie jednak 
bardziej obniżce ceny benzyny 
niż oleju napędowego. Podkreślić 
należy, że ceny benzyny 95 i oleju 
napędowego na większości stacji 
zrównały się. 

(mr)

na stacjach 
wyjątkowo 

tanio

Mieszkańcy skarżą się 
na zalegający gruz

z referatu rozwoju i 
promocji miasta. - Po-
zostałe ilości kruszy-

wa przy terenie w/w drogi zostaną 
wykorzystane przez ZM do dalszych 
remontów na terenie miasta.

Miejsce przy szkole podstawowej i w 

bliskiej okolicy bloków mieszkalnych 
raczej nie jest najlepszą lokalizacją na 
składowane nadwyżek kruszywa. 
Nie wygląda ono zbyt estetycznie, 
podobnie zresztą jak cała utwardzona 
gruzem droga.

tekst i fot. (MR)

Karnawał dla małych i dużych 

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

Ro
ba

sz
ki

ew
ic

z 



526 STYCZNIA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalnyciężarne Z Kutna rodZą w ŁęcZycy 

reklama

nie wszyscy cieszą się 
z tak ciepłego stycz-

nia. dostawcy ciepła liczą stra-
ty, tak samo jak sprzedawcy 
węgla. 

- W ubiegłym roku w styczniu 
nie było nawet chwili wolnego, 
pracowało się przez cały czas, 
bez przerwy. Teraz jest może 
kilka telefonów dziennie, nie ma 
dużego zainteresowania kupnem 
opału. Zazwyczaj klienci pytają 
o węgiel w workach 30 kilo-
gramowych po 25 zł. Najwięcej 
sprzedawaliśmy opału jesienią, 
wówczas robiono zapas węgla na 
całą zimę. Jak nie ma mrozów, to 
nie pali się tak w piecach i sporo 
węgla zostaje, nie trzeba dokupy-
wać. Ludzie więcej zaoszczędzą, 
ale my mamy, niestety, mniej 
pracy – usłyszeliśmy od Janusza 
Morawskiego z łęczyckiego skła-
du węgla. - Słaba sprzedaż węgla 
jest teraz w całym mieście i oko-
licach. U nas dodatkowo może 
mieć na to wpływ brak dostaw 
w ostatnim czasie, ponieważ 
bardzo możliwe, że zmieni się 
właściciel składu. Mamy jeszcze 
węgiel, ale jest mniejszy wybór. 
Na pewno mamy najniższą w 

mieście cenę, bo 700 zł za tonę 
grubego węgla, ale rosyjskiego, 
węgiel lepszej jakości to koszt 
900 zł.

Zakup workowanego opału to 
dobra propozycja sprzedawców, 
którzy wychodzą naprzeciw 
potrzebom uboższych klientów. 
Nie każdego bowiem stać na 
to, żeby jednorazowo wydać 
minimum 700 zł na tonę węgla, 
która przy oszczędnym paleniu 
w piecu wystarczy na dwa mie-
siące, lub mniej, w zależności od 
powierzchni do ogrzania.

(MR)

nawet po dwa, trzy po-
mieszczenia użytkowe 

do wynajęcia można znaleźć na 
jednej łęczyckiej ulicy. Plakaty i 
ogłoszenia z napisem „do wyna-
jęcia” coraz częściej pojawiają się 
na szybach. 

Firmy bankrutują i likwidują się. 
Tylko od początku roku z Łęczycy 
zniknęły już trzy. 

- Ja akurat nie zlikwidowałam 
swojego sklepu, ale zawiesiłam 
działalność, na razie na trzy miesią-
ce, ale nie wiem jak będzie później. 
Prowadzę sklep odzieżowy, w któ-
rym tak naprawdę nic się nie dzieje 
już od dawna. Oferuję ubrania dla 
kobiet w średnim wieku i starszych, 
ale łęczycanek nie stać na to, żeby 
zapłacić za garsonkę 180 zł, wolą 
kupić na targu, lub w lumpeksie – 
opowiada właścicielka zamkniętego 
sklepu. - Jestem na emeryturze, ale 
300 zł i tak muszę płacić ZUS-u, do 
tego czynsz za lokal, a były dni, że 
nawet jedna osoba nie weszła do 
sklepu. Handel w Łęczycy już się 
nie opłaca, choć wiadomo, że zależy 
to od branży.

W ubiegłym roku rozczarowało 

Dużo WęGLa nie kupuJą
Łęczyca

Janusz Morawski na pewno nie 
cieszy się z ciepłej zimy

parkowanie na zakazie
Łęczyca

Łęczyca

nie dość, że jest za-
kaz parkowania, to 

jeszcze łęczycanin pozostawił 
samochód niemalże na środku. 
Gdy po przeciwnej stronie ulicy 
Pocztowej również parkowały 
samochody, przejazd był utrud-
niony. 

- To normalne, zwłaszcza w tej 
części miasta. Wystarczy pójść 
niedaleko, na ulicę Grodzką, jest 
jeszcze gorzej. Ludzie nie zwraca-
ją uwagi na znaki, bo w Łęczycy 
jest mało miejsca do parkowania 
– komentował przechodzący obok 
mężczyzna. - Gdyby dostawali 
mandaty za każdym razem, może 
byłoby inaczej, ale nikomu nie 
chce się zostawiać samochodu 
tam, gdzie znajdzie miejsce i iść 
nie wiadomo jak daleko. 

Wg aktualnego taryfikatora 
mandatów za parkowanie „na 
zakazie” można zapłacić 100 zł i 
otrzymać jeden punkt karny.

(MR)

coraz WięceJ WoLnych LokaLi

Łęczyca jest coraz mniej 
atrakcyjna z punktu widzenia 
drobnych przedsiębiorców 

się aż 87 osób, które zlikwidowały 
prowadzoną działalność gospodar-
czą, w roku 2013 było ich o dziesięć 
więcej. Otwarcie własnej firmy to 
spore ryzyko, które niewiele osób 
chce podjąć. 

tekst i fot. (MR)

TAKIEgO TłOKU NA pORODóWCE 
jESZCZE NIE BYłO

Łęczyca styczeń mija pod zna-
kiem ciężkiej pracy, 

zarówno na oddziale gineko-
logiczno – położniczym, jak i 
w Urzędzie stanu cywilnego. 
Pierwszy miesiąc nowego roku 
przyniósł o 50 % więcej urodzeń 
niż rok temu. skąd taka duża 
liczba rodzących pacjentek?

Można by przypuszczać, że 
młodzi ludzie podjęli starania o 
zlikwidowanie niżu demograficz-
nego, niestety, może się okazać, 
że tylko pierwszy miesiąc 2015 
roku był tak obfity w narodziny. 
Zwiększona liczba pacjentek w 
łęczyckim ZOZ-ie była spowo-
dowana remontem oddziału 
ginekologiczno – położniczego w 
kutnowskim szpitalu. Część ko-
biet z Kutna i okolic zdecydowała 
się więc na poród w Łęczycy. 

- Od pierwszego stycznia do 
dnia dzisiejszego (piątek) w łę-
czyckim oddziale ginekologiczno 
– położniczym odebraliśmy 56 
porodów. Jest to o połowę więcej 
niż w porównywalnym okresie 
minionego roku. Zwiększona 
liczba pacjentek wiązała się z 

dodatkowym obciążeniem dla 
personelu medycznego i większą 
ilością pracy, ale nie spowodowała 
szczególnych perturbacji i nie 
wymusiła konieczności ustalenia 
dodatkowych dyżurów. Naszym 
obowiązkiem było zabezpieczyć 
miejsce na oddziale dla każ-
dej pacjentki – informuje Jerzy 
Milczarek, ordynator oddziału 
ginekologiczno - położniczego w 
Łęczycy. - Z pisma, które otrzyma-
łem z Kutnowskiego Szpitala Sa-
morządowego wynika, że w dniu 
22 stycznia zakończono remont 
tamtejszego oddziału ginekolo-
giczno – położniczego. Oznacza 
to, że będzie on z powrotem 
przyjmował pacjentki, ale każdy 
sam wybiera szpital, w którym 
chce być leczony, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o porody, nie obowiązuje 
rejonizacja. Nie ma więc żadnych 
przeciwwskazań, aby kobiety 
wybierały ZOZ w Łęczycy jako 
miejsce porodu.

Ze zwiększonym nawałem pra-
cy musieli zmierzyć się również 
pracownicy USC, choć jak się oka-
zuje, jeszcze nie wszyscy rodzice 

noworodków zdążyli dopełnić 
formalności, mają na to 14 dni od 
daty porodu. 

- Od początku roku zarejestro-
waliśmy 49 urodzeń z łęczyckie-
go szpitala. W liczbie tej było 29 
chłopców i 20 dziewczynek. Dla 
porównania, w styczniu 2014 
roku, zarejestrowaliśmy 30 dzie-
ci. Zwiększona liczba urodzeń w 
Łęczycy była na pewno bezpo-
średnio związana z remontem 
oddziału ginekologiczno – po-
łożniczego w Kutnie. Można było 
odczuć zwiększoną ilość pracy  
- usłyszeliśmy od Moniki Kilar 
– Błaszczyk, kierowniczki USC. 
- Najczęściej nadawane imiona 
dla dziewczynek w ostatnim 
czasie to Pola, Amelia, Maria i 
Maja a dla chłopców Franciszek, 
Dawid, Szymon. Na świecie 
pojawił się także mały Ernest i 
Nataniel.

Od czwartku kutnowska po-
rodówka wróciła po remoncie 
do pracy. Liczba porodów w Łę-
czycy zapewne będzie znacznie 
mniejsza. 

tekst i fot. (MR)
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Gm. Łęczyca choć trudno w to 
uwierzyć, Halina 

mieczak ze wsi Kozuby dysponuje 
na rok kwotą zaledwie 700 złotych. 
niedawno Gminny ośrodek Pomocy 
społecznej odebrał jej przyznane 
wcześniej zasiłki. Powód? odwie-
dziny znajomego, który od czasu 
do czasu stara się pomóc swojej 
przyjaciółce. 

Tak niski dochód 55-letniej miesz-
kanki wsi Kozuby był wystarczający, 
by mogła korzystać z pomocy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Niestety, GOPS zabrał zasiłek stały i 
celowy (na lekarstwa), bo okazało się, 
że pomieszkuje u niej mężczyzna. 
Pracownicy socjalni uznali go za kon-
kubenta, z którym kobieta prowadzi 
wspólne gospodarstwo domowe. Teraz 
została bez środków do życia, dodat-
kowo musi oddać zasiłki pobrane od 
stycznia do kwietnia 2014 roku. 

Zasady postępowania ośrodków 
pomocy społecznej często budzą kon-
trowersje, głównie dlatego, że opierają 
się na bezdusznych przepisach prawa. 
Gdy okazało się, że kobieta może mieć 
dodatkowe źródło dochodu w postaci 
emerytury swojego konkubenta, za-
padła decyzja o odebraniu jej prawa 
do zasiłku ze względu na zbyt wysoki 
dochód wspólny. 

- Kilka dni temu przyszło upo-
mnienie z GOPS, że mam do zwrotu 

519,80 zł nienależnie pobranego zasiłku 
stałego i 442 zł zasiłku celowego. Skąd ja 
mam wziąć te pieniądze? We wrześniu 
miałam zawał. Jestem bardzo chora a 
muszę chodzić i zbierać złom i puszki, 
żeby kupić chleb. Nie mam nawet odro-
biny opału, dobrze, że nie ma zimy, 
bo zamarzłabym we własnym domu. 
Kto byłby odpowiedzialny za moją 
śmierć? - opowiada ze łzami w oczach 
Halina Mieczak. - GOPS zabrał mi za-
siłki bo przez kilka miesięcy, od czasu 
do czasu przebywał u mnie przyjaciel 
pomagający mi w gospodarce. Może 
trzy razy pracownice socjalne zastały 
go jak pracował w polu, lub był u mnie 
w odwiedzinach. Już od dawna nie 
zostaje na noc, gdy zostawał, czasami 
kupił coś do jedzenia, bo wiedział, że 
ja nie mam pieniędzy. Nie mieliśmy 
wspólnych pieniędzy, bo mówił, że nie 
będzie mnie utrzymywał. Ja mam 700 
zł rocznie za dzierżawę pola. Najpierw 
odebrali mi zasiłek, teraz jeszcze muszę 
zwrócić 1000 zł a za co mam jeść? Czy 
nie zasłużyłam by żyć?

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łęczycy swoje działanie 
tłumaczy przepisami prawa i odsyła 
do ustawy.

- Zasady przyznawania świadczeń 
z pomocy społecznej reguluje ustawa 
o pomocy społecznej. Stanowi ona, iż 
decyzję administracyjną o przyznaniu 
lub odmowie przyznania świadczeń z 
pomocy społecznej wydaje się po prze-
prowadzeniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, który ma na celu 
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej. Decyzja 
przyznająca świadczenie zawiera po-
uczenie o obowiązku niezwłocznego 
poinformowania ośrodka o każdej 
zmianie sytuacji osobistej, dochodo-
wej, która wiąże się z podstawą do 
przyznania świadczeń – informuje 
Anna Zarębska, kierownik GOPS 
w Łęczycy. - Zdarza się, że osoba lub 
rodzina pobrała nieprzysługujące jej 
świadczenia w oparciu o przedsta-
wienie nieprawdziwych informacji 
lub niepoinformowania pracownika 
ośrodka o zmianach. Art. 6 pkt. 16 usta-
wy wprowadza instytucję świadczenia 

nienależnie pobranego, które definio-
wane jest jako świadczenie pieniężne 
uzyskane na podstawie przedstawio-
nych nieprawdziwych informacji lub 
niepoinformowania o zmianie sytuacji 
osobistej lub materialnej. Po uznaniu 
przez ośrodek w drodze decyzji świad-
czenia jako nienależnie pobranego, 
następuje wydanie kolejnej decyzji o 
zwrocie tego świadczenia. Podkreślić 
należy, iż od każdej decyzji admini-
stracyjnej przysługuje w terminie 14 
dni od dnia jej otrzymania odwołanie 
do SKO. Stosowne pouczenie zawiera 
każda decyzja. 

Co można zrobić w tej sytuacji? 
W treści artykułu 104 ust. 4 tej samej 
ustawy czytamy, że ośrodek pomocy 
społecznej, który zażądał zwrotu 
zasiłku, może od tego żądania w uza-
sadnionych przypadkach odstąpić. 
Takim uzasadnionym przypadkiem 
jest niewątpliwie brak środków do ży-
cia. Mając 700 zł rocznie, pani Mieczak 
nie będzie w stanie oddać wskazanej 
kwoty, tym bardziej, że w jej obecnym 
stanie zdrowia nie powinna podejmo-
wać żadnej pracy. Znając sytuację mate-
rialną i zdrowotną swojej podopiecznej 
i wiedząc, że prawo daje możliwość 
odstąpienia od żądania zwrotu niena-
leżnie pobieranych świadczeń, decyzja 
GOPS zdaje się nie mieć sensu, chyba że 
pismo z prośbą o odstąpienie od żąda-
nia zwrotu prawie 1000 zł nie zostanie 
pozytywnie rozpatrzone. 

tekst i fot. (MR)

syMBoLiczne 
zaroBki sołtysóW
Gm. Góra św. małgorzaty

Wykaz sołectw i sołtysów z terenu gminy Góra Św. małgorzaty
1. Szewczyk Adam - sołectwo Ambrożew 
2. Szewczyk Maria - sołectwo Bogdańczew
3. Błaszczyk Marek - sołectwo Bryski
4. Walczak Andrzej - sołectwo Bryski - Kolonia
5. Kiciński Waldemar  - sołectwo Czarnopole
6. Oleska Jolanta - sołectwo Nowy Gaj (zmiana)
7. Jaworowska Elżbieta  - sołectwo Góra Św. Małgorzaty (zmiana)
8. Mysłowski Tomasz - sołectwo Karsznice (zmiana)
9. Olejniczak Rafał - sołectwo Kosin (zmiana)
10. Bąkowicz Miłosz  - sołectwo Marynki
11. Banaszczyk Halina  - sołectwo Mętlew
12. Barylski Andrzej  - sołectwo Moraków
13. Piotrowska Monika - sołectwo Orszewice (zmiana)
14. Szczech Emilia - sołectwo Podgórzyce
15. Olczak Radosław - sołectwo Rogulice (zmiana)
16. Kubiak Karolina - sołectwo Sługi
17. Czerwińska Stanisława - sołectwo Stawy
18. Kubas Anna  - sołectwo Tum
19. Bagrowski Stanisław - sołectwo Witaszewice
20. Koszański Zdzisław  - sołectwo Zagaj

mieszkańcy wsi wybrali swoich 
sołtysów na kolejne cztery lata. 
aż w sześciu miejscowościach 
doszło do zmiany, w jednej 
trudno było znaleźć chętnego do 
pełnienia tej społecznej funkcji. 

- Sołtys wsi zarabia 300 zł na kwar-
tał, do tego dostaje 50 zł za obecność 
podczas sesji gminnej i od 7 do 10 % 
od zebranych podatków. Jest to praca 
społeczna, na pewno nie zarobkowa – 
komentuje Włodzimierz Frankowski, 

wójt gminny. - W jednej miejscowości 
sołtys sam zrezygnował z ubiegania 
się o kolejna kadencję i było bardzo 
trudno zachęcić kogoś do zgłoszenia 
jego kandydatury, na szczęście udało 
się. W większości przypadków sołtysi 
się nie zmienili. 

Sołtysi zarabiają grosze w porów-
naniu chociażby z radnymi gminy, 
mimo że pełnią ważne role w swoich 
miejscowościach. Najczęściej to do 
sołtysa idzie się w pierwszej kolejności 
z prośbą o pomoc. 

(MR)

Szok. Na rok ma 700 złotych! 

Kobieta zbiera puszki, żeby 
przeżyć

Załamana Halina Mieczak nie 
ma na chleb, a decyzją GOPS 
ma zwrócić prawie tysiąc zł

Bezrobotni już nie będą musieli 
chodzić do urzędu pracy tylko po 
to, aby złożyć podpis. Kilkumi-
nutowe wizyty potwierdzające 
gotowość do podjęcia pracy, zwa-
ne popularnie odhaczaniem się, 
można będzie zastąpić wysłaniem 
wiadomości drogą elektroniczną 
lub dzwoniąc do UP.
- Ustawodawca zmienił formę 
kontaktu z Powiatowym Urzędem 
Pracy, nie musi być już wyłącznie 
osobista. Urząd wyznacza termin 
kontaktu co 60 dni a bezrobotny 
musi wówczas wyrazić gotowość 
do podjęcia pracy. Do tej pory 

wymagało to wizyty w urzędzie, 
teraz kontakt może być telefonicz-
ny, lub przez internet. Na pewno 
będzie to duże ułatwienie dla osób 
bezrobotnych – informuje Lidia Zię-
ba, dyrektor PUP w Łęczycy. - Bez 
zmian pozostaje jednak konieczność 
stawienia się osobiście w urzędzie 
pracy na każdorazowe wezwanie 
w wyznaczonym terminie w celu 
przedstawienia bezrobotnemu 
oferty pracy, stażu lub innej formy 
aktywizacji zawodowej. 
Bezpośredni kontakt w urzędzie oczy-
wiście dalej można praktykować. 

(MR)

W pup odhaczają przez telefon
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OGŁOSZENIE
OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1
przeprowadzi w dniu 12.02. 2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne położone w Ozorkowie

Przetarg składać się będzie z dwóch etapów.
1) Etap I – jako przetarg pisemny ograniczony do członków, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają 
warunki określone w § 1 ust. 3 pkt 6 regulaminu przetargów;
2) Etap II – jako przetarg ustny nieograniczony. Etap II jest przeprowadzany w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego 
Etapu I nie został ustalony nabywca lokalu.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej 
przed notariuszem.

Przetargi rozpoczną się 12 lutego 2015r. w siedzibie Spółdzielni w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego. 
Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu 10.02.2015r. w godz. 930-1430. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni pokój nr 8. 
Warunkiem uczestnictwa w I Etapie przetargu jest złożenie oferty i oświadczeń (druki do pobrania w siedzibie Spółdzielni, pokój 
nr 12) oraz wniesienie najpóźniej w dniu 11 lutego 2015r. ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni  w Banku Spółdzielczym 
w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 12.02.2015r.”
W przypadku kilku członków zakwalifikowanych do Etapu I i zainteresowanych tym samym lokalem, nabywcą lokalu zostanie 
członek z najdłuższym okresem oczekiwania.
Warunkiem uczestnictwa w II Etapie przetargu jest wpłata wadium w terminie i wysokości na konto jak wyżej. W II Etapie 
postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.
Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają 
w całości osobę ustaloną jako nabywca. Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustaloną przetargiem na konto 
Spółdzielni w ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji w 
siedzibie Spółdzielni pokój nr 12.
Zainteresowani mogą również w sprawach przetargu kontaktować się telefonicznie: (42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 12.02.     2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota 
wadium

w zł

Mielczarskiego 4 m 39 IV piętro
3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
60,84 108 334,00 6500,00

Zachodnia 13 m 17 III piętro
 2 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,40 89 360,00 5600,00

Sikorskiego 31 m 55 IV piętro
3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
48,01 89 795,00 5600,00

Sucharskiego 3 m 13 III piętro
       1 pok., wnęka kuchenna, łazienka

z wc, przedpokój
26,00 52 521,00 5200,00

Sucharskiego 5 m 20 parter
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój 
53,30 95 829,00 5600,00

Sucharskiego 4 m19 I piętro
2 pok. ,kuchnia ,łazienka z wc

przedpokój
44,70 90 700,00 5600,00

Sucharskiego 6 m32 parter
2 pokoje., ciemna kuchnia, łazienka

z wc, przedpokój
36,10 63 767,00 5600,00

Sucharskiego 8 m 34 IV piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój 
42,82 77 370,00 5600,00

Nowy Rynek 9 m 16 III piętro 
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
37,64 69 491,00 5600,00

Bema 6 m 3 parter
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
37,60 60 529,00 5600,00

Bema 6 m 37 parter
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
37,60 57 502,00 5600,00

Pogodna 5 m 15 II piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój + pomieszczenie

przynależne (12,01m2)
48,62 89 726,00 5600,00

Parzęczew
Parkowa 3b m.9 I piętro

3 pok., kuchnia, łazienka, wc,
przedpokój

60,84 92 452,00 5600,00

Przetarg składać się będzie z dwóch etapów.
1)     Etap I – jako przetarg pisemny ograniczony do członków, którzy nie mają zaspokojonych 

potrzeb mieszkaniowych i spełniają warunki określone w § 1 ust. 3 pkt 6 regulaminu 
przetargów;

2) Etap II – jako przetarg ustny nieograniczony. Etap II jest przeprowadzany w przypadku, gdy w
wyniku przeprowadzonego Etapu I nie został ustalony nabywca lokalu.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem.

Przetargi rozpoczną się 12 lutego 2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu
10.02.2015r. w godz. 930-1430. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni pokój nr 8.
 Warunkiem uczestnictwa w I Etapie przetargu jest złożenie oferty i oświadczeń (druki do pobrania

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12)
oraz wniesienie najpóźniej w dniu 11 lutego 2015r. ustalonego wadium,  na konto Spółdzielni  w

Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 12.02.2015r.”

ogłoszenie

skończyła się hegemonia jednej 
linii przewozowej „5”. od niedaw-
na prywatnemu przewoźnikowi 
przybył konkurent – dynamic 
Travel. zapowiada się ostra walka 
o pasażerów. Pierwsze dni rywa-
lizacji już wprowadziły pewne 
nieporozumienia.

- Kierowca „piątki” zajechał mi 
drogę na przystanku – usłyszeliśmy 
od kierowcy „dynamica”. 

- To jakaś bzdura. Nic takiego nie 
miało miejsca – odparł konkurent.

W Parzęczewie byliśmy w po-
łudnie. Na przystanku stały dwa 
konkurujące ze sobą busy. Jednak 
tylko w jednym byli pasażerowie.

- Wsiadłam do „dynamica”, bo 
tym busem dojadę szybciej do 

Zgierza. „5” jedzie przez Sokolniki, 
dlatego podróż się wydłuża – mówi 
pani Halina.

- To prawda – słyszymy od kie-
rowcy „5”. - Jedziemy dłuższą 
trasą, ale tylko o wyznaczonych 
godzinach. Zresztą, lepiej jest jechać 
trochę dłużej a bezpieczniej. Już 
teraz mamy sygnały, że Dynamic 
gna jak szalony. Czas pokaże, kto 
będzie mocniejszy na tym rynku.

Jak widać, konkurenci nie prze-
bierają w słowach. Na razie ceny 
biletów utrzymują się na tym sa-
mym poziomie. Pasażerowie mają 
jednak nadzieję na promocyjne 
obniżki i zwiększenie częstotliwości 
kursujących busów. 

tekst i fot. (stop)

W parzęczeWie WaLczą 
o pasażeróW

Taki widok na przystanku w Parzęczewie to nowość

Kierowca „dynamica” wierzy w 
sukces

Kierowca „5” nie zamierza 
ustępować

Kiosk spłonąłby jak zapałka
ozorków Bożena Francuzik 

długo będzie pa-
miętać ten wieczór. Krótko 
po tym jak skończyła pra-
cę, od zwarcia w instalacji 
elektrycznej zaczął palić się 
kiosk ruchu, który dzier-
żawi. 

- Skrzynka wysokiego na-
pięcia znajduje się tuż przy 
drzwiach.  Gdybym była w 
środku w czasie pożaru, to 
mogłabym mieć utrudnione 
w y jśc ie.  Zresztą wiadomo, 
że w k iosku towa r jest  ła-
t wopa l ny.  Nawe t  n ie  c hcę 
myśle ć,  do  j a k ie j  t rage d i i 
mogłoby dojść. 

Kiosk jest blisko krańców-
ki t ramwajowej.  Płomienie, 
t u ż  po z wa rc iu,  zauwa ż ył 
jeden z pasażerów. O pożarze 
szybko zostali powiadomieni 
strażacy.

-  Nie doszło do rozprze -

strzenienia się ognia. Pomimo 
tego kiosk będzie najpraw-
dopodobnie j  zl ikwidowany 
– mówi z żalem w głosie pani 
Bożena. - Stracę pracę i jest mi 
z tego powodu smutno. Może 
z tej dzierżawy nie było zbyt 
dużo, ale zawsze parę groszy 
wpadło na miesiąc. Poza tym, 
to też kwestia przyzwycza-
jen ia. W kiosku pracuję od 
prawie 15 lat.  Polubiłam to 
zajęc ie  i  k l ientów, któr ych 
tera z na pew no będzie  m i 
brakować. 

W Ozorkowie stare kioski 
Ruchu są prawdziwą rzad-
kością. Gdyby ten, przy ul. 
Kon st y t uc j i  3  Maja  z o st a ł 
zlikwidowany, to w mieście 
podobny - i już ostatni tego 
t y pu -  pozost a łby  jedy n ie 
przy starym cmentarzu. 

tekst i fot. (stop) Kiosk przy krańcówce najprawdopodobniej zostanie 
zlikwidowany Na zdjęciu Bożena Francuzik
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 121 Co w myśli, to i na języku.
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* - Jak często spożywa pan alkohol? 
- Więcej niż raz w tygodniu. 
- A konkretnie? 
- Siedem.

* * * 
* W nocy blondynka budzi męża: 
- Kochanie, wstawaj! 
- Czego chcesz!? Jest trzecia nad ranem! 
- Słyszysz jakie hałasy w kuchni?! To złodzieje! 
- Kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują się tak głośno! 
Po jakimś czasie, blondynka znów go budzi: 
- Kochanie, wstawaj! Słyszysz jak w kuchni cicho?! To 
złodzieje! 

* * *
* Apteka: 
- Ma pan jakiś dobry środek na porost włosów? 
- Mam. 
- Naprawdę dobry? 
- Proszę Pana, rewelacyjny! Widzi Pan wąsacza przy tamtej 
kasie? 
- Tak...? 
- To moja żona, próbowała tubkę odkręcić zębami. 

* * *
* Głowa rodziny, leżąc na łożu śmierci mówi do syna. 
- Synu, zostawiam ci farmę z trzema domami, 5 samocho-
dów, 6 ciągników, 1 stodołę, 20 krów, 10 koni, 10 owiec oraz 
10 kóz. 
Zaskoczony syn mówi. 
- Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko jest? 
Na co staruszek w odpowiedzi: 
- Na Facebooku. 

* * *
* Blondynka dostała komórkowy telefon. Zabrała go, idąc 
na zakupy. Stała akurat w warzywniaku, gdy zadzwonił. 
Odebrała:  
- Och cześć Zosiu! - ucieszyła się. - Skąd wiedziałaś, że 
jestem w sklepie? 

* * *
* Pracodawca zatrudnia blondynkę:  
- Proszę pani, potrzebujemy przede wszystkim ludzi odpo-
wiedzialnych...  
- To się doskonale składa - odpowiada blondynka. - W 
poprzednim zakładzie pracy ilekroć coś się stało zawsze 
mówili, że to ja jestem odpowiedzialna. 

PiKanTna meKsyKańsKa zUPa 
ryBna
składniki:
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• 1 drobno posiekana biała cebula
• 2 drobno posiekane łodygi selera 
naciowego
• 2 posiekane marynowane papryki 
jalapeño
• 1 świeża posiekana papryka jalapeño
• 2 posiekane ząbki czosnku
• 1 łyżeczka pokruszonych płatków chili
• 1 łyżeczka mielonej papryki
• 2 łyżeczki zmielonego kminu rzymskiego
• 1 litr wywaru z ryb
• 1 puszka (400 g) kukurydzy, odcedzonej z zalewy
• 250 g pomidorków cherry
• 4 kawałki (po 120 g) morszczuka
• sok z 2 limonek
Do podania:
• 1 posiekane awokado
• śmietana kremówka
• świeża kolendra

etapy przygotowania: Oliwę wlej do dużego garnka, garnek ustaw 
na średnim ogniu. Wrzuć cebulę, seler naciowy, chili i czosnek i smaż, 
aż warzywa się zeszklą. Wstrząsając dodaj płatki chili, mieloną pa-
prykę i kmin rzymski. Gotuj jeszcze minutę. Wlej do garnka wywar 

i doprowadź całość do wrzenia. Gotuj na średnim ogniu przez 10 
minut, następnie dodaj kukurydzę oraz pomidory i gotuj jeszcze 5 
minut. Zmniejsz ogień, a następnie dodaj rybę i sok z limonki. Gotuj, 
aż morszczuk będzie ugotowany. Przypraw do smaku. Rozdziel zupę 
do 4 miseczek, przybierz świeżym awokado, śmietaną i dużą ilością 
świeżej kolendry.

zaPieKanKa z mielonej WoŁo-
Winy, PasTy sezamoWej, BaKŁa-
żana i serKa
składniki:
• 500 g mielonej wołowiny
• 300 g ziemniaków
• 2 bakłażany
• Cebula
• 4 pomidory malinowe
• 4 ząbki czosnku
• Szklanka bulionu wieprzowego
• 2 łyżki pasty sezamowej „Tahini” 
• 300 g serka kanapkowego z papryczką chili i bazylią
• Łyżeczka kminku rzymskiego
• 3 łyżeczki papryki słodkiej
• 3 łyżki jogurtu
• 5 łyżek masła 
• Mięta i sok z jednej cytryny

etapy przygotowania: Ziemniaki ugotuj na półtwardo i pokrój w 
grubą kostkę. W podobną kostkę pokrój bakłażana, pomidora i cebulę. 

Na 3 łyżkach masła przesmaż bakłażana, cebulę i ziemniaki. Dopraw 
kminkiem i papryką. Gdy warzywa się zarumienią, dodaj pomidora 
i wymieszaj. Dodaj również pastę sezamową i jogurt, a następnie 
dopraw. Wołowinę przesmaż na pozostałym maśle i dodaj bulion. 
Duś, aż zmniejszy swoją objętość. Wołowinę posól, ale delikatnie. Na 
dno brytfanki wysyp warzywa, na nie mięso, całość posmaruj warstwą 
serka  i wstaw do piekarnika. Piecz około 30 min. w temperaturze 
160 stopni. Zapiekankę po wyjęciu posyp posiekaną miętą i skrop 
sokiem z cytryny.

naPój na cHŁodne Wieczory
składniki:
• 500 ml mleka
• 6 łyżeczek kakao
• 2 łyżki miodu
• 1 laska wanilii
• 1 laska cynamonu
• szczypta suszonego chilli

etapy przygotowania: Laskę wanilii 
przedziel na pół i nożem zetrzyj z jej 
wnętrza ziarenka. Dodaj je do mleka i 
podgrzewaj aż do zagotowania. Mie-
szaninę zdejmij z ognia. Następnie wsyp 
do niej kakao i wszystko dokładnie wy-
mieszaj. Do napoju dodaj miód, a całość przypraw odrobiną startego 
cynamonu i szczyptą chilli. Gotowe kakao rozlej do szklanek i podawaj 
na gorąco udekorowane laską cynamonu. 



926 STYCZNIA 2015
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyFotorePortaż

Maluchy z przedszkola nr 4 w Łęczycy przez prawie cały tydzień obchodziły uroczystości związanie ze świętem 
swoich ukochanych babć i dziadków. Od wtorku do piątku w swoich grupach wiekowych dzieci prezentowały 
szereg występów artystycznych. Śpiewały, recytowały, tańczyły i oczywiście składały życzenia. Nie zabrakło 
wspólnego tańca z babciami i konkursów z dziadkami. Przedszkolaki zaprezentowały się znakomicie, świetnie 
się przy tym bawiąc. Dzieci, oprócz zdrowia i uśmiechu, życzyły dziadkom częstych spacerów z babciami i oczy-
wiście wyższych emerytur.

tekst i fot. małgorzata robaszkiewicz 

Przedszkolaki uczciły dzień 
babci i dziadka
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ozorków
ozorków

ozorków

ogłoszenie

zachowanie ludzi spo-
żywających procenty 

z melin szokuje. jednak jeszcze 
bardziej kontrowersyjne są ich 
słowa na temat policji. W ubiegłym 
tygodniu porozmawialiśmy ze 
stałymi bywalcami ozorkowskich 
melin, którzy śmieją się ze stróżów 
prawa. ich zdaniem policja nic 
nie robi, aby likwidować punkty 
z nielegalną sprzedażą alkoholu. 
co więcej, funkcjonariusze mają 
podpowiadać w których miejscach 
w mieście najlepiej jest spożywać 
alkohol. 

Meliny były, są i będą – tego pewni 
są amatorzy „lewego” trunku. A 
policja?

- Kiedyś, to była nie policja tylko 
milicja. I rzeczywiście człowiek się 
ich bał. Teraz przyjmowani są sami 
młodzi chłopcy, którzy nie chcą mieć 
problemów – usłyszeliśmy od dwóch 
mężczyzn, którzy nie ukrywali tego, 

że alkohol chwilę wcześniej kupili w 
melinie. 

Mężczyźni powiedzieli nam, że to 
policjanci pokazali im gdzie mogą 
bezpiecznie spożywać alkohol.

- Jak nas widzą, to tylko machną 

ręką i przejeżdżają dalej. Od funkcjo-
nariuszy usłyszeliśmy także gdzie mo-
żemy pić, aby przechodnie na nas nie 
narzekali i nikt nam nie przeszkadzał 
– twierdzą klienci melin w Ozorkowie.

Niestety, to nie jest odosobniona 
opinia o miejscowej policji. Zdaniem 
mieszkańców w mieście wzrasta 
liczba melin a policja niewiele robi, aby 
temu zapobiec.

- I nadal nie będą nic robić, bo muszą 
zostawić niektóre meliny – uważają 
nasi rozmówcy. - Dzieje się tak dlatego, 
że w melinach są informatorzy policji. 
To prawda stara jak świat. 

Mężczyźni z którymi rozmawia-
liśmy w ciągu kilku minut opróżnili 
półlitrową plastikową butelkę ze 
spirytusem, który kupili za 5 złotych.

- W niektórych melinach alkohol 
można kupić jeszcze taniej, są i takie 
które sprzedają setki z zakąską za 
złotówkę – usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop)

Postanowiliśmy bliżej 
przyjrzeć się pracy 

roznosicieli ulotek reklamowych. 
Praca na pewno nie należy do 
łatwych i przyjemnych. Przede 
wszystkim trzeba mieć kondycję 
– w ciągu dnia bywa, że trzeba 
pokonać prawie 60 kilometrów. 

- W tym zawodzie robię już po-
nad 2 lata – mówi łodzianin, który 
w Ozorkowie wyspecjalizował się 
wraz ze swoim synem w roznosze-
niu ulotek. - Przyzwyczaiłem się 
już do tego, że codziennie pokonuję 
dużo kilometrów. Nogi mnie nie 
bolą. Trzeba się tylko nanosić.

Czy lokatorzy bloków chętnie 
wpuszczają roznosicieli ulotek?

- Tak, nie ma z tym żadnych 
problemów – przekonuje mężczy-
zna. - Już mnie dobrze znają i nie 
zamykają przede mną drzwi.

Z tym bywa jednak różnie. Jak 

się dowiedzieliśmy nie wszyscy są 
tak serdeczni.

- Oczywiście, że nie wpuszczam 
na klatkę z ulotkami – mówi nie 
kryjąc emocji lokatorka bloku przy 
ul. Lotniczej. - Zaśmiecają tylko 
klatkę tymi papierzyskami. Ulotki 
wkładają do skrzynek na listy a 
później listonosz ma problemy z po-
zostawieniem korespondencji. Już 
wiele razy zwróciłam im uwagę, ale 
jak grochem o ścianę. Rozumiem, że 
chcą zarobić. Ale nie powinni tak się 
wpychać na chama.

Roznosiciele ulotek kokosów nie 
mają. Z całą pewnością nie można 
jednak powiedzieć, że pracują za 
marne grosze.

- Dniówka wynosi średnio ponad 
50 złotych. Bywają dni, że jest ok. 
100. Wszystko zależy od zlecenia – 
zdradza łodzianin.

tekst i fot. (stop)

stare buty 
do muszli

Pracownicy ozorkow-
skiego Przedsiębior-

stwa Komunalnego już dawno 
przestali się dziwić temu, co 
wyciągają z zapchanej sieci ka-
nalizacyjnej. 
- Można powiedzieć, że mieszkańcy 
wrzucają do muszli klozetowych 
wszystko, co może się tam zmieścić 
– mówi z przekąsem jeden z pracow-
ników OPK, z którym rozmawialiśmy 
przy ul. Wyszyńskiego. - Najczęściej 
oczywiście w muszlach klozetowych 
lądują stare szmaty, gazety, pamper-
sy. Są jednak i tacy, którzy wrzucają 
do muszli na przykład stare buty. 

(stop)

W ub. tygodniu zapchała 
się kanalizacja przy ul. 
Wyszyńskiego

pokonuJą po 60 kM 
Dziennie

Roznosiciel ulotek przekonuje, że jest chętnie wpuszczany do domów.

Piją w biały dzień i śmieją się z policji 

Mężczyźni w biały dzień pili spirytus kupiony w melinie 

Czy policjanci mają w melinach informatorów?
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marysia waży 2,60 
kg i mierzy 50 cm. 

jest oczkiem w głowie taty – 
burmistrza jacka sochy. 

- Jestem bardzo szczęśliwy. To 
wspaniałe uczucie być ojcem. 
Na razie skupiam swoją uwagę 
na córeczce i żonie, która w tym 
okresie szczególnie potrzebuje 
mojego wsparcia – słyszymy od 
burmistrza Ozorkowa.

Jak się dowiedzieliśmy poród 
(przez cesarskie cięcie) odbył 
się 19 stycznia przed godz. 14 
w jednej z łódzkich klinik. Ma-
rysia jest pierwszym dzieckiem 
J. Sochy.

- Wybraliśmy dla naszego ma-
leństwa tradycyjne imię – mówi 
włodarz miasta. - Marysi spieszy-
ło się na świat, bowiem urodziła 
się dziesięć dni przed terminem. 
Najważniejsze, że jest zdrowa. 

Marysia na pewno da rodzicom 
wiele radości. Gratulujemy ojcu, 
życzymy wszystkiego dobrego 
maleństwu i jego mamie. 

(stop)

Formalnie ma wła-
ścicieli, choć tak na-

prawdę jest bezdomny. Pies jerry 
odkąd jego opiekunowie zostali 
wyeksmitowani z mieszkania, 
błąka się po osiedlu. 

- Żal mi tego psiaka – słyszymy 
od lokatorki domu przy ul. Bema. 
- Jego właściciele mieszkali tutaj 
przez kilka lat, niedawno zostali 
wyeksmitowani. Jerry na pewno 
przyzwyczaił się już do tego miejsca. 
Jest tu codziennie. Niestety, nawet 
w nocy.

Lokatorzy powiedzieli nam, że 
przez Jerrego nie mogą spać.

- Szczeka i to jest bardzo uciążli-
we – skarżą się mieszkańcy, którzy 
o psie powiadomili urząd miasta. - 
Liczymy na interwencję magistratu, 
bo ten pies powinien mieć opiekę. 
Przecież to nie nasza wina, że jest 
wypuszczany przez pseudowła-
ścicieli, którzy w ogóle o niego nie 
dbają. Czy ten obowiązek ma spaść 
na nas?

Mieszkańcy dodają, że Jerry cza-
sami jest agresywny.

- Przychodzi na osiedle, bo wie, 
że coś dostanie do jedzenia. Zdarza 
się jednak, że może kogoś ugryźć. 
Napisaliśmy o tym do urzędu mia-
sta, gdy otrzymaliśmy odpowiedź, 
iż nic nie można zrobić bo pies ma 
właścicieli. Mamy nadzieję, że urząd 
spojrzy na to teraz z innej strony. 

Pomysł umieszczenia Jerrego 

w schronisku nie wszystkim się 
podoba.

- To stary pies, nie jest przyzwy-
czajony do zamknięcia. W schroni-
sku szybko by się wykończył – są 
i takie zdania na osiedlu przy ul. 
Bema. 

Jak widać, urząd miasta ma spory 
orzech do zgryzienia. 

- Na początku stycznia jedna z 
mieszkanek budynku przy ul. Bema 
zgłosiła do urzędu, że w okolicy 
budynku przebywa pies należący 
do osób, które wcześniej mieszkały 
na tej posesji, ale zostały wyeksmi-
towane i przeniesione do lokalu 
socjalnego przy ul. Żwirki. Sprawa 
została przekazana do zarządcy 
nieruchomości – OPK. Pracownik 
OPK kilkakrotnie informował wła-
ściciela psa, by należycie zajmował 
się swoim psem, jednak nadal poja-
wiały się sygnały, że zwierzę wraca 
na Bema 1. Z rozmów z lokatorami 
Bema 1 wynika, że pies jest dokar-
miany  przez jednego  z lokatorów. 
Jeśli mieszkańcy Bema 1 uważają, 
że właściciel psa nieodpowiednio 
zajmuje się zwierzęciem, powinni 
to zgłosić na policję. Samorządy nie 
mogą decydować o losie zwierząt, 
które mają właścicieli, zgodnie z 
prawem zadaniem samorządu jest 
opieka nad zwierzętami bezdom-
nymi - mówi Izabela Dobrynin z 
ozorkowskiego urzędu miasta.

(stop)

ozorkowskie Przedsię-
biorstwo Komunalne 

wraz z urzędem miasta powinny 
podjąć zdecydowane kroki, aby 
podreperować rozpadający się 
budynek przy ul. listopadowej 
25 – wpisany do rejestru zabytków. 

- Na pewno nie jesteśmy dumni 
z faktu, że mieszkamy w zabytku. 
Wręcz przeciwnie, trudno jest tak 
żyć, gdy kapie z dachu na głowę 
lub gdy z futryn wylatują drzwi 
i okna – słyszymy od lokatorów 
komunalnej ruiny.

Rozżaleni lokatorzy budynku 
twierdzą, że od dawna czekają na 
remont.

- Byłam w ubiegłym roku w magi-
stracie i rozmawiałam z asystentem 
pana burmistrza, który obiecał, 
że w tym roku na pewno będzie 
remont – mówi Sylwia Jagielska, 
jedna z lokatorek nieruchomości 
przy ul. Listopadowej. - Moim zda-
niem w pierwszej kolejności prace 
inwestycyjne powinny obejmować 
doprowadzenie do budynku wody. 
Mieszkamy w centrum miasta, a 
czujemy się jakby czas zatrzymał się 
w miejscu. Nie cieszą nas ostatnie 
inwestycje w Ozorkowie: remont 
placu Jana Pawła II czy modernizacje 
kamienic. Wydaje mi się, że nasze 
władze zapomniały o nas.

Choć w mieście nie brakuje, nieste-
ty starych i wymagających remontu 
budynków, to dom przy ul. Listopa-
dowej jest faktycznie w opłakanym 
stanie. 

- Byłem niedawno w Ozorkowskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym. 
Prosiłem o wymianę okien – mówi 
Paweł Nowakowski. - Mam nadzieję, 
że OPK wymieni wszystkie okna, 
a nie tylko te które sami uznają w 

komunalce za takie do wymiany. Inni 
lokatorzy liczą również na wsparcie 
urzędu miasta.

- Komunalka nic nie zrobi bez 

zgody i zlecenia z magistratu – dodaje 
Anna Bajer. - Tyle już lat prosimy o 

pomoc. Naprawdę najwyższy czas, 
aby podjęte zostały konkretne dzia-
łania. Generalnego remontu wymaga 
dach. Gdy pada deszcz, to leci nam 
na głowy. Z elewacji odpada tynk, 
na ścianach jest wilgoć i tworzy się 
grzyb. W domu mieszkają rodziny z 
dziećmi. Takie warunki z pewnością 
negatywnie wpływają na najmłod-
szych lokatorów tej ruiny. 

Norbert Jagielski, kolejny lokator 
zabytku, pokazał nam studnię z któ-
rej mieszkańcy czerpią wodę. 

- Niestety, rury są już stare i 
woda ze studni artezyjskiej po 
prostu śmierdzi. Zresztą fetor 
dochodzi też z rozpadających się 
drewnianych sławojek ustawio-
nych na podwórku. Oby magistrat 
nam pomógł.

- Budynek przy ul. Listopadowej 25 
to budynek z lokalami socjalnymi, o 
zaniżonym standardzie, gdzie czynsz 
za metr kwadratowy wynosi 0,94 zł. 
W tegorocznym budżecie nie zapla-
nowano doprowadzenia wody do tej 
nieruchomości. W minionym roku 
Dominik Gabrysiak nie rozmawiał 
w tej sprawie z pracownikami wy-
działu Gospodarowania Majątkiem 
Komunalnym, w którego zakresie jest 
planowanie i nadzór nad inwestycja-
mi w zasobie komunalnym. Dominik 
Gabrysiak nie przypomina sobie, by 
w 2014 r. rozmawiał z mieszkańcami 
Listopadowej 25 na ten temat, ani tym 
bardziej, by obiecywał im jakiekol-
wiek inwestycje w tej nieruchomości 
bez wcześniejszych konsultacji z 
pracownikami Wydziału Gospoda-
rowania Majątkiem Komunalnym - 
informuje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa.

tekst i fot. (stop)

Przez kolejne lata 
ścieki z nieskana-

lizowanych kamienic przy ul. 
Wyszyńskiego odprowadza-
ne są wprost do rzeki. Kacz-
kom – jak ilustruje zdjęcie 
– raczej nie przeszkadzają 
nieczystości. Ptaki pływają 
sobie w najlepsze, czekając 
na dokarmiających je miesz-
kańców. 

To charakteryst yczny ob -
ra zek z  Ozorkowa.  Kaczk i 
na trwałe wpisały się w kra-

j ob ra z  prz y  m ie j sk i m t a r -
gowisku.  I  wszyscy byl iby 
zadowoleni, gdyby nie to, że 
teren jest brudny – nie tylko 
od wypływających z kanału 
śc ieków. Rzucane kaczkom 
pożywienie stało się również 
pożywką dla szczurów. Szko-
da, że przez tyle lat nie udało 
się uporządkować tego miej-
sca. Tym bardziej, że w pobli-
żu zmodernizowane zostało 
przecież miejskie targowisko. 

tekst i fot. (stop)

co stanie się z JerryM?
ozorków

ozorków

ozorków
ozorków

Jerry jest przywiązany do „starych kątów”

kaczki już się uodporniły?

BurMistrz Jest 
DuMny z córeczki

Burmistrzowi niedawno 
urodziła się córka

Mieszkają w zabytku

Lokatorzy ruiny przy ul. Listopadowej czekają na remont domu

Norbert Jagielski przy studni artezyjskiej 

Sylwia Jagielska: „Nie da się 
tak żyć”...
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Katolicy łapią się za głowy, 
niektórzy mówią o satanistach. 
Proboszcz miejscowej parafii nie 
potrafi zrozumieć ludzi, którzy 
celowo dewastują miejsca kultu. 
Duchowny od nas dowiedział 
się o zniszczonej figurze Matki 
Bożej Niepokalanej. 

- Jestem zdruzgotany tą wia-
domością –  n ie  uk r y wa ks. 
proboszcz Jerzy Serwik. - To 
musi być świeża sprawa, bo na 
pewno moi parafianie powiado-
miliby mnie o tym zdarzeniu. 
Nie wiem co mam powiedzieć. 
Nie chcę powracać do prze-
szłości i  wspominać sprawy 
niszczenia kapliczek w naszym 
regionie, bo to bardzo bolesne. 
Nie wydaje mi się, aby sprawcy 
poprzednich tego typu działań 
mieli coś wspólnego z niedaw-
ną sytuacją i dewastacją figury 
Matki Bożej Niepokalanej. 

Niektórzy mieszkańcy nie są 
już aż tak sprawiedliwi w swoich 
sądach i wciąż pamiętają to, co 
działo się w ich gminie.

- Znam tych ludzi,  którzy 
celowo dewastowali kapliczki 

– mówi nam jedna z mieszka-
nek. - Chłopak z dziewczyną, 
która też zamieszana była w te 
działania, mieszkają teraz w 
Ozorkowie. Może znów coś im 
odbiło? Oby nie były niszczone 
kolejne kapliczki. Ta nasza, z 
figurą Matki Boskiej, też nie 
ma szczęścia. W ubiegłym roku 
ktoś pomazał twarz Matki Bo-
skiej sadzą. 

O tym, że źle dzieje się w 
gminie mówią także kolejni 
mieszkańcy. 

- Opiekuję się kapliczką, która 
niedawno została zdewastowa-
na. Tuż przed tym, jak ktoś wy-
rwał figurę Matki Boskiej, przy 
kapliczce zauważyłam pełno 
puszek po piwie. Porozrzucane 
były wkłady ze zniczy. Mam 
nadzieję, że wyrwana figura 
świętej nie zostanie wyrzucona 
gdzieś do zabłoconego rowu, 
tak jak miało to miejsce z po-
przednimi kapliczkami – mówi 
Zofia Bugała. 

Niektórzy lokatorzy bloków w 
pobliżu zdewastowanego miej-
sca kultu, chcą aby kapliczka 

została ustawiona gdzie indziej.
- Być może najlepiej, jakby 

Matka Boska stała przy naszych 
blokach – słyszymy.

Pomysł zamierza przedyskuto-
wać z mieszkańcami Mirosław 
Kamzurski, przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej. 

- Nie wiem czy to dobry po-
mysł – mówi pan Mirosław. 
- Kapliczka, która została zdewa-
stowana, stoi w starym miejscu 
od przed wojny. Oczywiście, 
jeśli mieszkańcy będą tego chcie-
li, to przeniesiemy kapliczkę. 
Najpierw jednak trzeba będzie 
zrobić zbiórkę na nową figurę 
Matki Boskiej. 

O zbiórce pieniędzy na zakup 
figury świętej zamierza również 
rozmawiać z parafianami pro-
boszcz miejscowej parafii. Miesz-
kańcy zastanawiają się też, czy o 
świętokradztwie nie powiadomić 
policji.  Warto wspomnieć, że za 
obrazę uczuć religijnych grozi 
kara nawet do dwóch lat wię-
zienia. 

(stop)

Świętokradztwo 
oburza mieszkańców

Parzęczew na początku 
ubiegłego 

tygodnia zdewastowana 
została kapliczka na 
obrzeżach Parzęczewa. W 
gminie od razu zaczęto 
komentować zdarzenie i 
powracać do niedawnej 
przeszłości, gdy wandale 
niszczyli w całej okolicy 
poświęcone miejsca. 
jeden ze sprawców 
świętokradztwa jest już 
na wolności. czy ostatni 
akt wandalizmu można 
łączyć z poprzednimi?

Parafia w Parzęczewie nie ma szczęścia. Co jakiś czas dochodzi 
na jej terenie do bulwersujących zdarzeń

tekst sponsorowany

Uczniowski Klub Sportowy w 
Parzęczewie działa już od 2000 
roku, jego prezesem jest Paweł 
Kurowski nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Klub tworzy 
trzy kategorie wiekowe: katego-
ria szkoły podstawowej, szkoły 
gimnazjalnej oraz szkół ponad-
gimnazjalnych, w której udział 
biorą absolwenci. UKS prowadzi 
również zajęcia z dziećmi oraz 
młodzieżą w kilku kategoriach 
m.in.: pływanie, tenis stołowy, 
unihokej i piłka siatkowa.  Co 
roku Uczniowski Klub Sportowy 
otrzymuje dotacje od Gminy na 
działania w ramach rozwoju oraz 
zakupu dodatkowego sprzętu 
sportowego, który uatrakcyjnia 
zajęcia. 

- Wiem, że te środki są dobrze 
wydane. Świadczy o tym ilość 
wygranych na trenie wojewódz-
twa przez Uczniowski Klub Spor-
towy - komentuje Ryszard Nowa-
kowski, Wójt Gminy Parzęczew. 

Zawodnicy przyzwyczai l i 
wszystkich do wygranych. W 
2012 roku w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Łódzkiego w uniho-
keja dziewczęta zajęły I miejsce, 
w Orlikowej Lidze Mistrzów w 
Buczku w piłce nożnej dziew-
częta również zajęły I miejsce. 
W 2013 roku UKS dostał się do 
krajowego finału Coca-Cola Cup 
w piłce nożnej, który rozegrany 
był na krakowskim rynku. W 
2014 roku na podium stawali 
n iemalże każdego miesiąca 

m.in.: w Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Aleksandrowa Łódzkie-
go w piłce siatkowej I miejsce, w 
Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Parzęczew w piłce siatkowej 
I miejsce - to tylko nieliczne 
wygrane. 

Początek 2015 roku rozpoczął 
się również od spektakular-
nej wygranej w Mistrzostwach 
Powiatu Zgierskiego o Puchar 
Starosty w piłce ręcznej chłop-
ców i dziewcząt. Z pośród ośmiu 
drużyn chłopcy zajęli I miejsce, 
a dziewczęta IV miejsce.  Dodat-
kowo w ramach zajęć w UKS pro-
wadzone są rozgrywki szkolne 
oraz zajęcia na basenie w których 
uczestniczy siedemdziesięcioro 
dzieci. W przyszłych miesiącach 

odbędą się kolejne turnieje. O 
sukcesach Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego w Parzęczewie 

będziemy Państwa informować, 
a zawodnikom życzymy powo-
dzenia!

Uczniowski Klub Sportowy 
w parzęczewie  

inForMacJa
i haLoWy turnieJ służB MunDuroWych 

poD patronateM WóJta GMiny parzęczeW, 
który miał odbyć się w dniu 31 stycznia 2015 r. 

zostaje odwołany z przyczyn technicznych. 
turniej odbędzie się w innym terminie.
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W niedzielę 18 stycznia miesz-
kaniec gminy daszyna powia-
domił o dokonanej na jego 
szkodę kradzieży elektronarzę-
dzi. sprzęt został skradziony z 
pomieszczenia gospodarczego 
na terenie prywatnej posesji, a 
łupem złodziei padły szlifierki, 
pilarki i klucze - na łączną kwo-
tę 2100 zł.

Dwa dni po otrzymaniu zgło-
szenia policjanci z łęczyckiego 
Wydziału Kryminalnego za-
trzymali podejrzewanych o to 
przestępstwo 16-latka i dwóch 
17-latków. Podczas przeszuka-
nia w mieszkaniu jednego z 
17-latków w Łęczycy ujawniono 
wszystkie skradzione przed-
mioty. Dodatkowo okazało się, 
że był on poszukiwany w celu 

umieszczenia w ośrodku mło-
dzieżowym, co ma związek z jego 
wcześniejszymi przestępstwami 
przeciwko mieniu. Za kradzież 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Najmłodszy z zatrzy-
manych odpowie przed sądem 
dla nieletnich.

Pod takim hasłem odbyła się ak-
cja profilaktyczna policjantów ze 
zgierskiej drogówki, której celem 
było zwiększenie świadomości o 
konieczności noszenia odblasków 
jako przedmiotów, które mogą 
uratować ludzkie życie. 

21 stycznia około godziny 16.00 
na drogi powiatu zgierskiego wyru-
szył nietypowy patrol. Policjantom 
podczas służby towarzyszyli dzien-
nikarze z lokalnej telewizji, którzy 
przypatrywali się czy piesi respek-
tują przepis mówiący o konieczności 
noszenia elementów odblaskowych 
poza obszarem zabudowanym. 
Piesi, którzy nie mieli takich przed-
miotów otrzymywali upominek 
od mundurowych w postaci opaski 
odblaskowej. 

Przypomnijmy: tylko od początku 
roku na drogach powiatu zgierskiego 
w wypadkach drogowych zginęło 4 
pieszych. Trzy ostatnie wydarzyły 
się jednego dnia po zmierzchu w 
przeciągu zaledwie 30 minut. 17. 37 – 
Leśmierz – zginęła 42 –letnia kobieta, 
17. 45 Kębliny – pod kołami tira ginie 
38 –latek, 18.02 – Wola Błędowa – 
śmierć 59 –latka. 

Od 31 sierpnia 2014 r, wszedł 
w życie zapis mówiący o tym, że 
każdy pieszy, który porusza po 
zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących. Za brak 
elementu odblaskowego będzie 
groził mandat – od 20 do 500 zł. Ele-

mentami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. 
Ważne jest ich umieszczenie: od-
blaski zaleca się umieszczać na 
wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców – 
wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Policjanci apelują o noszenie ele-
mentów odblaskowych. Zarówno 
w dzień jak i po zmierzchu i nie 
tylko poza obszarem zabudowa-
nym, ale wszędzie gdzie poruszają 
się niechronieni uczestnicy ruch 
drogowego. Pieszy czy rowerzysta 
może zauważyć światła samo-
chodu z odległości nawet kilku 
kilometrów. Kierowca dostrzeże 
ich dopiero wówczas, gdy światła 

reflektorów odbiją się od ich ubrań. 
Często zdarza się, że poruszająca 
się poboczem osoba w ciemnym 
ubraniu jest dla kierującego prawie 
niewidoczna. W takich warunkach 
kierowca dostrzega pieszego czy 
rowerzystę w ostatniej chwili i naj-
częściej jest już za późno na reakcję 
i uniknięcie potrącenia. Z badań 
wynika, że osoba, która ma na sobie 
element odblaskowy jest widoczna 
już z odległości prawie 150 metrów. 
Odblaski nie są drogie a czasami 
mogą uratować tak cenne dla nas 
wszystkich życie. Dlatego noszenie 
ich szczególnie w porze jesien-
nej, zimowej gdy szybciej zapada 
zmrok, częściej pada deszcz czy 
śnieg, rzadziej wychodzi słońce jest 
szczególnie ważne i może uratować 
nasze zdrowie i życie.

zgierscy policjanci pod nad-
zorem Prokuratury rejonowej 
w zgierzu wyjaśniają okolicz-
ności śmiertelnego wypad-
ku w którym zginął 21-letni 
mężczyzna. 

Do zdarzenia doszło 19 stycz-
nia 2015 r. około godz. 22.00 
w Zgierzu na ul. Łęczyckiej w 
pobliżu wiaduktu kolejowego. 
Z dot ychczasowych usta leń 
wynika, że 21-letni kierowca 
hondy civic jechał ul. Łęczycką 
w kierunku Proboszczewic. W 
pewnym momencie postanowił 
wyprzedzić jadącego przed nim 
dafa z naczepą. Wyprzedzając, 
w miejscu niedozwolonym, zje-

Wspólne działania policjan-
tów z Wydziału Kryminalnego 
KWP oraz i Komisariatu w Łodzi 
doprowadziły do zatrzymania 
ukrywającego się przed wymia-
rem sprawiedliwości fałszywego 
komornika, który mógł oszukać 
nawet kilkanaście osób. 

Podejrzany oferował do sprze-
daży, rzekomo zabezpieczony w 
wyniku egzekucji, cukier. Spraw-
ca działał na terenie całej Polski. 
21 stycznia 2015 roku policjanci 
pojawili się przed jednym z hoteli 
w Zgierzu. Z ich ustaleń wynikało 
bowiem, że może ukrywać się tam 
poszukiwany czteroma listami goń-
czymi mężczyzna, który nie stawił 
się po przerwie do odbycia kary za 
oszustwa gospodarcze. W rękach 
stróżów prawa znalazł się kompletnie 
zaskoczony 45-latek, który wynajął 
pokój hotelowy posługując się fałszy-
wymi danymi. Nie zwiodło to jed-
nak funkcjonariuszy, którzy dobrze 
znali mężczyznę. Zatrzymywali go 
bowiem już w 2013 roku. Wówczas 
usłyszał zarzuty i trafił za kratki. Z 
uwagi na kłopoty zdrowotne wyszedł 
jednak na wolność. 

Zgromadzony przez policjantów 
materiał dowodowy wskazywał, że 
przebywając na wolności nie próżno-

wał. Usłyszał 7 zarzutów związanych 
z oszustwami, w których podając się 
za komornika oferował do sprzedaży, 
rzekomo zabezpieczony w wyniku 
egzekucji, cukier. Nabywcy bez 
żadnej dokumentacji zgadzali się 
na kupno a towar mieli odebrać 
we wskazanych, jak się okazało, 
nieistniejących magazynach. Po-
dejrzany sam nawiązywał kontakt 
z potencjalnymi klientami głównie 
z branży spożywczej wyszukując 
kontakty m.in. w internecie. Dla 
uwiarygodnienia swojej osoby 
umawiał się na transakcje w okoli-
cach sądu. W dwóch przypadkach 
oferował również do sprzedaży 
ciężarki do wyważania kół a oszu-
kane zostały firmy wulkanizacyjne. 
Policjanci oszacowali, że starty z 
tytułu przestępczej działalności 
mogły osiągnąć 80 tysięcy złotych. 
Śledczy są jednak w trakcie dociera-
nia do kolejnych pokrzywdzonych 
z terenu Warszawy, Kalisza, Torunia 
i Częstochowy. Nie wykluczone, że 
lista zarzutów znacznie się rozsze-
rzy. 45-latkowi grozi kara do 12 lat 
pozbawienia wolności. Za oszustwa 
odpowie w warunkach recydywy. 
Prokurator już wystąpił z wnioskiem 
do sądu o tymczasowe aresztowanie 
zatrzymanego.

W czwartkowe popołudnie 
przed godz. 16.00 dyżurny 
łęczyckiej komendy policji 
otrzymał telefoniczne zgłosze-
nie od jadących samochodem 
o nietypowym sposobie jazdy 
poruszającego się przed nimi 
auta wskazującym, że jego kie-
rowca może znajdować się pod 
wpływem alkoholu.

Dyżurny sk ierował n ie -
zwłocznie patrol w rejon Topoli 
Katowej w gminie Łęczyca, 
gdzie przybyli policjanci za-
stali stojące na drodze pojazdy. 
Jak się okazało, jadący jednym 
z nich mężczyźni udaremnili 
jazdę kierowcy renaulta sce-

nica, który był pijany. Badanie 
przeprowadzone u 60-letniego 
mieszkańca powiatu poddębic-
kiego wykazało 2,28 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Zatrzymanie prawa jazdy, 
kara pozbawienia wolności do 
2 lat i dodatkowo grzywna za 
brak podczas kontroli dokumen-
tów uprawniających do korzy-
stania z auta to konsekwencje, 
jakie spotkają kierowcę renaulta. 
Zachowanie zgłaszających jest 
przykładem, że nikt nie powi-
nien być obojętny na zauważone 
zagrożenie, dzięki czemu być 
może uda się uratować czyjeś 
życie lub zdrowie.

z odblaskiem bezpieczniej na drodze

ZDERZENIE HONDY Z FORDEM. 
NIE ŻYjE 21-LATEK 

chał na przeciwległy pas ruchu i 
doprowadził do czołowego zda-
rzenia z jadącym z naprzeciwka 
fordem mondeo kierowanym 
przez 31-letnią kobietę. W pojeź-
dzie oprócz kobiety znajdował 
się mężczyzna i 3–letnie dziec-
ko. W wyniku tego zdarzenia 
śmierć poniósł 21-letni kierowca 
hondy. Wszyscy podróżujący 
fordem, z obrażeniami nieza-
grażającymi życiu t raf i l i  do 
szpitala. Ulica Łęczycka sta-
nowiąca część DK nr 91 wraz z 
przyległym do niej torowiskiem 
tramwajowym była zablokowa-
na do godz. 00.48. 

piJany kieroWca 
przekazany poLicJi 

podawał się za komornika

zatrzymani w związku 
z kradzieżą elektronarzędzi 
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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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

szwaczka
Wymagania: Chęć do pracy.
P.P.H.U „CHRISTOBAL”
Ul. Szkolna 17 
99-140 Świnice Warckie
tel. 691-922-112, 601-328-805

operator koparki/koparko 
ładowarki
Wykształcenie minimum 
podstawowe, 
Prawo jazdy kat. C
Uprawnienia na koparkę 
lub koparko – ładowarkę 
(umiejętność posługiwania się 
łyżką skarpową)
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601-075-778

sprzedawca
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. B
MEBLE SIADACZKA Czesław 
Siadaczka
ul. Aleje Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Krojczy
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca ul. Konopnickiej 2a

Pomoc krojczego
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca ul. Konopnickiej 2a

Fryzjer damsko–męski
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność fryzjerstwa damsko 
– męskiego
SALON FRYZJERSKI DAMSKO – 
MĘSKI „Anna” 
Anna Kowal – Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
tel. 693-449-522

agent – sprzedawca 
Wykształcenie minimum 
zawodowe,
Umiejętność pracy na stanowisku 
sprzedawca, obsługi kasy 
fiskalnej, obsługi komputera.
Mile widziany staż pracy.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-24-82
e-mail: pssmazur@op.pl

mechanik maszyn 
przetwórczych – elektryk
Wykształcenie minimum 
zawodowe - mechaniczne lub 
elektroniczne. Umiejętności 
techniczne. Uprawnienia 
elektryczne do 15 kV. Mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, 
Grabów

Kierowca c+e
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
tel. 24 388 75 03, 739 033 333

Prasowacz
Wykształcenie podstawowe 
PPHU „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
miejsce pracy: Łęczyca, 
ul. M. Konopnickiej 2

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

Kierownik budowlany
Wykształcenie średnie lub wyższe 
o kierunku budowlanym.
Umiejętność organizacji i 
prowadzenia budowy,
Posiadanie uprawnień 
niezbędnych do prowadzenia 
budowy,
Doświadczenie zawodowe na 
stanowisku pracownika lub 
kierownika budowlanego.
‘WAG – POL ŁĘCZYCA”
Pl. T. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-59-31

Płytkarz
Wykształcenie min podstawowe, 
umiejętność kładzenia glazury i 
terakoty.
Pracodawca zapewnia dowóz do 
miejsca pracy.
Usługi Remontowo – Budowlane 
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
93-230 Brzostek
tel: 602-584-680
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca, Krośniewice

diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie zawodowe 

o kierunku mechanicznym
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca

Kucharz
Wykształcenie średnie 
zawodowe o kierunku 
gastronomicznym, umiejętność 
dobrej organizacji pracy, 
posiadanie zamiłowania do 
gotowania i dobrego smaku, 
aktualna książeczka zdrowia, 
Doświadczenie min. 2 lata na 
stanowisku kucharza.
GASTRO-FOOD
Edyta Piotrowska
Ul. Lotnicza 2A
99-100 Łęczyca
tel: 600-050-692

mechanik
Mile widziane doświadczenie 
w zawodzie mechanika lub 
praktyka w zawodzie mechanika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

lakiernik - konserwator
Mile widziana praktyka w 
zawodzie lakiernika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Przedstawiciel handlowy
Pracowitość, uczciwość
CREDITIA Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 21
60-544 Poznań
tel: 606-545-877
e-mail: kutno@creditia.pl
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca
Pomoc w szwalni
Wymagania: Chęć do pracy, 
umiejętność prasowania.
P.P.H.U „CHRISTOBAL”
Ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel.603-218-112,  601-328-805

Kierowca c+e
Prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji, Min. 2 
lata doświadczenia w zawodzie 
kierowcy C+E
Usługi Transportowe 
Adam Kociemba
Kobuzy 30
99-100 Łęczyca
tel: 601-367-379

Pracownik porządkowy
Doświadczenie min. 1 rok  w 
sprzątaniu, dokładność
CARRIERES & CONSEILS 
Sp. z o. o.
Aleja Krakowska 271

02-133 Warszawa
tel: 606-715-236
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca

serwisant sprzątający
Doświadczenie min. 1 rok  w 
sprzątaniu, dokładność
CARRIERES & CONSEILS Sp. z o. o.
Aleja Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel: 606-715-236
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca

Tynkarz
Wykształcenie zawodowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
Tel. 697 526 180

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe o 
kierunku ślusarz, mechanik, min. 2 
lata doświadczenia zawodowego 
na podobnym stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
e-mail: dorota.kalwas@adecco.
com
tel: 609-083-000

spawacz
Wykształcenie zawodowe 
– specjalność spawacz, 
zdolności manualne, aktualne 
uprawnienia spawalnicze 
metodą MIG/MAG, min 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
e-mail: dorota.kalwas@adecco.
com
tel: 609-083-000

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, mile widziane 
prawo jazdy kat. B

ANTIK – CENTRUM Michał Łysiak
Ul. 22 lipca 4/43
99-210 Uniejów
tel: 782-154-924, 519-111-643
Miejsce wykonywania pracy: 
Świnice Warckie, ul. Szkolna 22

oferty pracy - zamknięte:
Kierowca c+e
Wykształcenie podstawowe lub 
zasadnicze zawodowe. Prawo 
jazdy kat C+E, kurs na przewóz 
rzeczy. 
Informacja p. 1,2,15,16,17

Pomoc kuchenna
Wykształcenie średnie 
zawodowe o kierunku 
gastronomicznym, umiejętność 
dobrej organizacji pracy, 
posiadanie zamiłowania do 
gotowania i dobrego smaku, 
aktualna książeczka zdrowia.
Informacja p. 1,2,15,16,17

sprzątaczka
Brak wymagań
Informacja p. 1,2,15,16,17

Krajowe oferty 
pracy przekazane do 
upowszechnienia z innych 
powiatowych urzędów pracy:
spawacz
Wykształcenie min. zawodowe, 
min. półroczne doświadczenie w 
spawaniu metodą MAG-135 lub 
innymi metodami. Umiejętność 
czytania ze zrozumieniem 
rysunku technicznego, zdolności 
manualne. Posiadanie aktualnych 
uprawnień spawalniczych 
metodą MAG-135, mile widziane 
uprawnienia na suwnice (z 
poziomu O) lub wózki widłowe
KONGSKILDE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
adres e-mail:  toj@kongskilde.
com

ozorków 28,5 m², iV piętro, 
własność notarialna w bloku 
sprzedam. dzwonić 7.00-9.00 i 
po 19.00.Tel.: 798-223-160

Zamienię mieszkanie 39 m² w 
Łęczycy na większe. Tel.: 665-
025-581

Sprzedam mieszkanie 50 m² w 

Łęczycy – tanio:  4 piętro, 2 pokoje 
– lub zamienię na mniejsze. Tel.: 
503 084 160

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m² w Ozorkowie lub zamienię na 
mieszkanie. Tel.: 516-009-665

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko wo-

dociąg; możliwość podziału, ok/ 
Ozorkowa. Tel.:  511-509-716

Drobne naprawy domowe Ozor-
ków i okolice. Tel.: 509-780-725

Silnik Wartburg 353 W – technicz-
nie sprawny i inne części; opony z 
felgami 165 x 13 – sprzedam. Tel.: 
500-336-322
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już tradycją stało się, że w 
trakcie przerwy między 

rozgrywkami piłkarskimi kluby z 
terenu województwa łódzkiego 
przyjeżdżają do zgierza, aby rywa-
lizować w Turnieju o mistrzostwo 
Powiatu zgierskiego pod patrona-
tem starosty zgierskiego. 

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji o tytuł walczyło 7 zespo-
łów z województwa łódzkiego. Dla 
wielu drużyn zawody stanowiły 
rozgrzewkę przed walką o punkty 
w trakcie rundy wiosennej. – Przy-
gotowania zaczęliśmy 7 stycznia – 
mówi Dariusz Pawlikowski, prezes 
MKP Boruta Zgierz – organizator 
turnieju. – Pogoda sprzyja nie tylko 
do trenowania na zewnątrz, ale 
również do rozgrywania sparingów, 
co pozwoli nam uzyskać optymalną 
formę przed pierwszymi meczami.

Mimo lekkiego zmęczenia (dzień 
wcześniej zawodnicy Boruty rywali-
zowali w 1/16 halowego Pucharu Pol-
ski) i zmiennego szczęścia w trakcie 
turnieju, to właśnie ekipa gospodarzy 
zagrała w finale turnieju, gdzie cze-
kała już drużyna Polonia Piotrków 
Trybunalski. Mimo, że mecz o złoto 
zapowiadał się jako wyrównane star-
cie, to już po pierwszych kilku minu-

tach było wiadomo, kto w tym roku 
zdobędzie puchar Starosty Zgierskie-
go. Bramki zdobyte przez Sebastiana 
Ceglarza i Rafała Niewiadomskiego, 
na początku spotkania, wyraźnie 
podcięły skrzydła piłkarzom z Piotr-
kowa Trybunalskiego, którzy nie 
potrafili odnaleźć się pośród dobrze 
grających gospodarzy. Ostatecznie 
zgierski zespół rozgromił Polonię 8:0 
i mógł świętować zdobycie pucharu. 
W meczu o trzecie miejsce, ubiegło-
roczni triumfatorzy mistrzostw – 
drużyna Orła Parzęczew, pokonała 
5:3 zespół Włókniarz Pabianice.

Po ostatnim gwizdku sędziego 
przyszedł czas, aby nagrodzić naj-
lepszych. Bramkarzem turnieju 
został „Shaggy” – z Orła Parzęczew. 
Kolejne dwie nagrody powędrowały 
do zawodników MKP Boruta Zgierz. 
Królem strzelców został Sebastian 
Ceglarz, natomiast piłkarzem turnie-
ju wybrano Dominika Kowalskiego, 
który dodatkowo, dzięki firmie 
Idczak, będzie mógł odpocząć po 
turnieju w pensjonacie „Julian” w 
Wiśle. Puchary oraz sprzęt sportowy 
dla najlepszych drużyn wręczył m.in. 
członek Zarządu Powiatu Zgierskie-
go Wojciech Brzeski.

Info: www.powiat.zgierz.pl

Kolejny fanta-
styczny występ 

podopiecznych prof Krzysztofa 
Bednarka. Julia Matusiak 2 DLO i 
Patrycja Kornacka 1 TEK wywal-
czyły w Zgierzu tytuł Mistrzyń 
Rejonu (powiaty poddębicki, zgier-

ski, łęczycki) w tenisie stołowym. 
Dziewczęta wygrały wszystkie 
spotkania pokonując rywalki z 
Pabianic, Zgierza, Ozorkowa a 
w wielkim finale zwyciężyły z 
rywalkami “z za miedzy”, czyli z 
ZSP nr 1 w Łęczycy. Jednocześnie 
obie łęczyckie ekipy awansowały 
do finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się w Zelowie 27 stycz-
nia. Prof Bednarek stwierdził, że 
dziewczęta grały fantastycznie i 
medal mistrzostw województwa 
jest bardzo realny. W zawodach 
w Zgierzu brały udział również 
ekipy męskie ZSMR Piątek i ZSP 
nr 1, ale niestety po fazie grupowej 
odpadły, tym samym zajmując 5-7 
miejsce. 

info:www.facebook.com/
GrodzkaTeam

Kadeci w finałach województwa łódzkiego
Drużyny Wifamy i Bzury zajęły dwie pierwsze lokaty i awansowały 
do finałów mistrzostw województwa łódzkiego. Finał odbędzie się w 
dniach 30-31 stycznia.
Wyniki kadetów:
Bzura- MOS Sieradz 3:0
Bzura – Juvenia Rawa Mazowiecka 3:0
Bzura- Wifama Łódź 0:3

info: mksbzura.pl

c o r a z 
wyższą 

formę prezentuje czternastolet-
nia zawodniczka mKla Łęczyca, 
ewa różańska.

Na mityngu w Aleksandrowie 
Łódzkim aż o pół metra poprawiła 
własny nieoficjalny rekord Polski. 
Tym razem posłała kulę na odległość 
14.86m.Wynik ten jest lepszy o 86 cm 
od normy klasyfikacyjnej na pierw-
szą klasę sportową. Młoda miotacz-
ka jest jedyną młodziczką, wycho-
wanką łęczyckiego klubu mogącą 
się pochwalić takim osiągnięciem. 
Starsza siostra Paulina zwyciężyła 
w konkursie juniorek [10.49m]. 
Pierwsze miejsce zajął także wśród 
młodzików Maciej Wawrzyniak 
[12.22m]. Na trzecim miejscu upla-
sowała się juniorka młodsza Mał-
gorzata Rybarczyk [10.21m], piąta 
była Wiktoria Kowalczyk [8.49m]. 
Dobrze zaprezentowały się także 

młodziczki. Weronika Dziedzic 
była czwarta z wynikiem 7.78m, a 
Gabriela Koperska piąta 7.32m. 

(and)

siatkarze rozegrali 
awansem mecz 15 kolej-

ki spotkań z liderem mKs-em Kalisz. 
Początek spotkania układał się po 
myśli zawodników z ozorkowa. 

Pewnie kończone ataki i skutecz-
ność w bloku sprawiła, że Bzura 
uzyskała przewagę kilku punków i 
kontrolowała przebieg seta pewnie 
wygrywając do 19.

Drugi set z początku był wyrów-
nany z lekką przewagą MKS Bzura. 
Siatkarze Bzury uzyskali przewagę, 
którą utrzymali do końca seta i 
niespodzianka wisiała na włosku. 
Wygrany drugi set również do 19 
i prowadzenie w meczu 2:0 uśpiło 
czujność ozorkowskiego zespołu.

Trzeci set mógł być formalnością i 

postawieniem kropki nad i, niestety 
w poczynania Bzury  wkradły się 
błędy własne, które skrzętnie wy-
korzystali przyjezdni. Wyszli oni 
na kilku punktowe prowadzenie, 
Bzurę stać było na doprowadzenie 
do remisu w końcówce seta jednak 
znowu do głosu doszli zawodnicy z 
Kalisza i wygrali seta do 23.

Partia czwarta to konsekwentna 
gra zawodników z Kalisza, którzy 
kontrolowali przebieg seta wygry-
wając do 20 i tie break stał się faktem.

Decydujący set rozstrzygnął się w 
pierwszych 7 piłkach, które padły 
łupem rozpędzonych zawodników 
z Kalisza, zmiana stron przy stanie 
8:1 dla gości sprawiła, że siatkarzom 
Bzury pozostało tylko walczyć o 

jak najniższy wymiar kary. Mecz 
zakończył się 15:6 dla gości. Tym 
samym stara siatkarska prawda kto 
nie wygrywa 3:0 to przegrywa 2:3 
stała się faktem. Niemniej jednak 
postawa  siatkarzy MKS Bzura 
napawa optymizmem przed koń-
cówką sezonu zasadniczego i fazy 
play out. Do zakończenia zostały 
dwa mecze jeden wyjazdowy do 
Częstochowy 31.01.2015 oraz u sie-
bie z Wilkami z Wilczyna 14.02.2015.

Bzura Ozorków – MKS Kalisz 2:3 
(25:19, 25:19, 23:25, 20:25, 6:15)

Skład Bzury: Sadecki, Krymarys, 
Sikora, Pasecki, Pisera, Ciesielski, 
Molenda(l) oraz Chałupnik, Anto-
siak, Gajdzicki

info: mksbzura.pl

Dobrze wypadli na kolejnym mi-
tyngu kwalifikacyjnym zawodnicy 
MKLA Łęczyca. Bartosz Tuszyński 
ustanowił nowy rekord życiowy i 
zajął trzecie miejsce w biegu na 60 
m przez płotki juniorów. Z rekordem 
życiowym ukończył bieg na 800 m 
Mateusz Kaczmarek [2.11 min]. Obaj 
uzyskali kwalifikację na Halowe Mi-
strzostwa Polski Juniorów w Toruniu. 
Na wyróżnienie zasłużyła Katarzyna 
Ignatowicz, która po raz pierwszy 
pokonała 160 cm w skoku wzwyż. 
W tej samej konkurencji Łukasz Kar-
wacki skoczył 195 cm, Krystian Kaź-
mierczak 185 cm, a Marceli Woźniak 
180 cm. Tradycyjnie wysoki poziom 
zaprezentowali tyczkarze. Katarzyna 
Mrozińska uzyskała 2.70 m, Adrian 
Mikołajczyk 3.50 m, Adam Piskorski 
2.60 m. Paweł Zajma przebiegł 60 
m w czasie 7.84 s, a 200 m w 23.68 
s. Wszyscy poprawili swoje rekordy 
życiowe.

(and)

„Boruta” z puchareM starosty  

zgierz

Łęczyca, aleksandrów

Łęczyca, zgierz

ozorków

Bzura postraszyła lidera

halowy mityng 

rekordowy start ewy 
różańskiej

DzieWczyny z „GroDzkieJ” 
niepokonane
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zamknięcie oczu poprawia 
przypominanie 

najstarszy maratończyk na świecie zimno jak ziewanie

Wygoda nie jest ważna

oj ten dziadek!

Trzeba mieć dystans 
do siebie

Królewna...

mały potworek

muzułmański Teletubiś

W Edynburgu, na północy Wielkiej Brytanii, pan Fauja Singh z 
Indii pobił rekord świata na najstarszego biegacza na świecie, 
kiedy jako pierwszy zapisał się na listę edynburskiego wyścigu 
2012. Rekordzista urodził się w Indiach dokładnie w Prima 
Aprilis w roku 1911. Swoją pasję do biegania rozwinął już jako 
nastolatek, jednak pierwsze sukcesy przyszły dopiero kiedy w 
wieku 89 lat kiedy przeprowadził się do Szkocji. Wtedy też, za-
czął brać udział w prawdziwych wyścigach. Do chwili obecnej, 
pan Fauja aż pięciokrotnie przebiegł maraton w Londynie, raz 
w Toronto i raz w Nowym Jorku. - Skończę biegać dopiero jak 
umrę - mówi. Według pana Fauja, kluczem do jego kondycji 
jest przede wszystkim curry z imbirem oraz herbata. - Nie 
zaszkodzi też codziennie bieganie na dystansie ponad 16 km 
dziennie - śmieje się. - Nie jestem wykształconym człowiekiem. 
Nie mam też ani mięśni ani formy. Najważniejsze dla mnie jest 
jednak bycie szczęśliwym, praca charytatywna, zdrowie oraz 
pozytywne nastawienie.

Po szeregu przeprowadzonych eksperymentów okazało 
się, że zamykanie oczu pozwoliło poprawnie odpowiedzieć 
na większą liczbę zadanych pytań. Pomagało również 
nawiązanie porozumienia, lecz zamykanie oczu okazało 
się skuteczne bez względu na to, czy więź została zbudo-
wana, czy nie. Stwierdzono, że średnio zamknięcie oczu 
pozwalało udzielić o 23% więcej poprawnych odpowiedzi. 
Efekt zamknięcia oczu w warunkach nawiązywania po-
rozumienia wynosił 21%, a przy jego braku 25%. Analizy 
naukowców ujawniły, że zaobserwowana różnica nie była 
istotna statystycznie.
W drugim eksperymencie 
112 studentów pytano nie 
tylko o rzeczy widziane, 
ale i słyszane. Tym razem 
ochotnicy oglądali frag-
ment programu. W kli-
pie trwającym 6 min 35 s 
prezentowano włamanie, 
podczas którego staruszka 
atakowano w jego domu. 
Psycholodzy stwierdzili, że 
po zamknięciu oczu badani 
przypominali sobie więcej 
szczegółów wzrokowych 
i akustycznych (miało to 
miejsce przy i bez nawiązy-
wania porozumienia).

Odczuwanie zimna jest zaraźliwe. Wystarczy spojrzeć na kogoś 
zziębniętego, by samemu zacząć czuć to samo. Dosłownie. Gdy 
podczas eksperymentu ochotnicy oglądali film, którego bohater 
zanurzał ręce w zimnej wodzie, ich własna temperatura znacząco 
spadała. Tym samym wykazano, że ludzie są podatni na “zaraża-
nie się temperaturą”. Uważa się, że naśladowanie drugiej osoby 
pomaga stworzyć wewnętrzny model jej stanu fizjologicznego, 
który można wykorzystać do lepszego zrozumienia jej motywacji 
i samopoczucia. Ludzie są wyjątkowo społecznymi istotami i 
duża część sukcesu naszego gatunku zależy od umiejętności 
współpracy w złożonych grupach. 
Podczas doświadczeń każdy z 36 badanych oglądał 8 filmów 
z aktorami wkładającymi ręce do widocznie ciepłej lub zimnej 
wody. W tym czasie mierzono temperaturę dłoni samych 
ochotników. Okazało się, że przy filmach z zimną kąpielą dłonie 
były znacząco chłodniejsze, zaś przy ciepłej wersji nagrania nie 
odnotowano żadnych zmian.


