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Tragedia, która wstrząsnęła okolicą

POwiesił siĘ syn, 
PÓŹniej jegO Ojciec! 

Trudno w to uwierzyć, jeszcze trudniej zro-
zumieć. Ogromne nieszczęście i wiele pytań. 
Dlaczego najpierw pętlę na szyję założył so-
bie trzydziestolatek a później w identyczny 
sposób życie odebrał sobie jego ojciec? Czy 
można było temu zapobiec? 

więcej str. 5 Nad domem zawisło fatum

Na zdjęciu 
Monika Piłat, 
szefowa 
prokuratury 
w Łęczycy 

NEPOTYZM 
W ŚWINICACH WARCKICH
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Po intensywnych opa-
dach śniegu z począt-

ku tygodnia i temperaturze po-
wyżej zera na nieutwardzonych 
drogach oraz niektórych osie-
dlowych chodnikach pojawiło 
się mnóstwo kałuż i błota. 
Problem na szczęście nie dotyczył 
centrum miasta, gdzie chodniki 
były dobrze utrzymane, ale nieste-
ty, w niektórych rejonach Łęczycy 
nie dało się przejść suchą nogą. 
Błoto pod blokami, kałuże na 
poboczach i breja na drogach 
gruntowych to codziennie spoty-

kany w minionym tygodniu widok. 
Kto mógł, omijał kałuże, ale nieraz 
omijając wodę, wchodził, niestety 
w błoto. 

tekst i fot. (MR)

Radni mieli nie lada 
wyzwanie, żeby podjąć 

decyzję w sprawie przyjęcia bu-
dżetu na 2015 rok. Na piątkowej 
sesji nie przyjęli proponowanego 
projektu. Proporca głosów 7 za, 
7 przeciw i jeden wstrzymujący 
spowodowały, że rada gminy 
budżet odrzuciła.  

Dlaczego radni byli tak krytyczni 
wobec przedstawionego projektu?

- Radni mieli pewne zastrzeżenia 
co to ilości inwestycji, chcieli, aby 
było ich w budżecie uwzględnio-
nych znacznie więcej. Mimo tego, 
że nasza gmina realizuje szereg 
inwestycji, jak się okazało oczeki-
wania radnych były większe – ko-
mentuje Zbigniew Wojtera, wójt 
gminy Daszyna. - W sobotę odbyła 
się nadzwyczajna sesja rady gminy, 
można powiedzieć, że była to sesja 
uzupełniająca, podczas której rada 
przyjęła propozycję budżetu. Nie 
wszyscy oczywiście byli pozytyw-
nie do niej nastawieni. Planowane 
dochody i wydatki ustalone zostały 
na bardzo porównywalnym pozio-

mie około 22 mln zł.
Ostatniego dnia miesiąca mijał 

ustawowy termin ustalenia bu-
dżetu gminy, dlatego radni, mimo 
swoich zastrzeżeń przyjęli budżet 
na 2015 rok liczbą głosów 9 za, 5 
przeciwko. Jeden radny był nie-
obecny. 

Skąd taka niechęć radnych do 
przedstawionej propozycji budżetu 
gminy? Może się wiązać z negatyw-
ną opinią RIO dotyczącą projektu i 
wskazanymi wątpliwościami. Choć 
opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej nie musi mieć wpływu na de-
cyzję radnych, pokazuje, że projekt 
wymaga pewnych poprawek. 

- RIO zaopiniowało nasz projekt 
budżetu negatywnie, ale nie do-
tyczyło to tylko naszej gminy, ale 
także np. Aleksandrowa Łódzkiego. 
W opinii wskazane zostały pewne 
kwestie, zwróciliśmy na nie uwa-
gę – usłyszeliśmy od wójta gminy 
Daszyna. - Budżet został przyjęty 
i uważam, że nie będzie żadnego 
problemu z jego realizacją.

(MR)

W całej Polsce było 
ostatnio głośno o zbyt 

dużych ilościach utylizowanej 
krwi. Jak się okazuje, łęczycki 
ZOZ też ma problem z krwią, ale 
zupełnie w drugą stronę. Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa nie realizuje 
100 % zamówień dla łęczyckiego 
banku krwi. Nieraz krwi brakuje. 

- Na potrzeby naszego szpitala do-
stajemy zbyt mało krwi, nasze zamó-
wienia nie są całkowicie realizowane. 
Zdarzają się sytuacje, że jest jej na tyle 
mało, że uruchamiamy własny trans-
port i konieczne jest, żeby przywieźć 
krew dla naszych pacjentów. Kiedy 
punkt pobrań mieścił się w łęczyckim 

szpitalu, takiego problemu nie było, 
wręcz przeciwnie, krwiodawców 
było bardzo wielu – wyjaśnia Andrzej 
Pietruszka, dyrektor łęczyckiego 
ZOZ-u. - Będziemy czynić starania, 
by zaopatrzenie dla naszego szpitala 
było znacznie większe. Nie może do-
chodzić do sytuacji, żeby w szpitalu 
powiatowym było mało krwi. Jest 
ona bardzo potrzebna dla naszych 
pacjentów. 

W Łęczycy krew można oddawać 
w każdy piątek od godziny 8.00 
rano w mobilnym punkcie pobrań. 
Krwiobus zatrzymuje się co tydzień 
przed budynkiem Sądu Rejonowe-
go w Łęczycy. 

(MR)

Na spotkanie z 
radnymi gminy 

zaproszono dyrektora łódzkiego 
oddziału GDDKiA, pojawił się 
jednak dyrektor oddziału kut-
nowskiego. Wprost poinformo-
wał obecnych na sesji radnych 
i sołtysów, żeby nie liczyli na 
żadne drogowe inwestycje. 

Mimo takiej zapowiedzi już 
na samym początku, radni do-
pytywali o interesujące ich kwe-
stie. Radny Krzysztof Królak 
przypomniał dyrektorowi o pla-
nach zainstalowania sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu dróg 
DK91 z DW703 od strony Piątku, 
radny Grzegorz Góra próbował 
uzyskać informację, kiedy będą 
plany modernizacji DK60, gdyż 
wymaga ona gruntownych prac 
modernizacyjnych. Pozostając 
przy tej drodze, radny zwrócił 
także uwagę na zamknięcie drogi 
dla ciężkiego transportu, co nie jest 
przestrzegane. 

Na wszystkie pytania, dyrektor 
kutnowskiego oddziału nie mógł 
udzielić oczekiwanych, konkret-
nych odpowiedzi. - Nie będzie 
żadnych robót inwestycyjnych 
na terenie gminy Łęczyca w tym 
roku. Przewidziane są zwykłe 
roboty związane z utrzymaniem 

dróg, jak co roku, czyli np. wypeł-
nianie ubytków, poprawa poboczy 
czy wycinka konarów – usłyszeli 
radni. - Na ten rok nic więcej nie 
jest zaplanowane. 

Kolejnym gościem podczas sesji 
gminnej był Janusz Otto, radny 
powiatu łęczyckiego, który przy-
szedł, by omówić sprawę słynnego 
już „oczka wodnego” we wsi Ko-
zuby, o którego likwidację walczy 
radny Grzegorz Góra. 

- Zgadzam się, że ten temat 
trwa już za długo, ale to, kto 
zawinił, to dopiero dojdziemy 
– podsumował Janusz Otto. - Zgo-
dzę się z panem, uważam ten te-

mat za niezakończony. Obiecuję 
panu, że na następnej sesji rady 
powiatu wrócę do tego tematu. 

Podczas środowego spotkania, 
prowadzona była także dyskusja 
dotycząca ewentualnego przy-
łączenia się gminy Łęczyca do 
wspólnej Lokalnej Grupy Działa-
nia. Radni uchwalili także budżet 
gminy na 2015 rok. Planowana 
kwota łączna dochodów budżetu 
gminy wynosi 21 524 323, 59 zł 
a  łączna suma wydatków - 23 
561 345, 95 zł. Planowany deficyt 
budżetu to kwota 2 036 992, 36 zł. 

tekst i fot. (MR)

Opiekunki z łęczyckie-
go oddziału PKPS nie 

dają za wygraną w walce o godne 
zarobki za wykonywaną pracę. 
By dokładnie przedstawić swoje 
problemy już nie tylko burmi-
strzowi, ale i radnym miasta, 
przyszły na miejską sesję. Są roz-
czarowane brakiem konkretów. 

Zdesperowane kobiety po raz 
kolejny prosiły o pomoc w rozwią-
zaniu problemu głodowej stawki 
godzinowej za pracę (5,90 zł brut-
to). Czy udział w sesji miejskiej i 
kolejne prośby rozwiążą problem 
opiekunek?

- Trudno nam powiedzieć, 
mamy mieszane emocje. Na dobrą 
sprawę jedyne, co nam obiecano, 
to urzędowy samochód z kierowcą 
na dwa dni, żeby rozwieźć dary 
dla naszych podopiecznych. To 

niewiele, ale zawsze coś, bo do 
tej pory dźwigałyśmy po 15 kg 
– komentowały po sesji miejskiej 
opiekunki. - Nie ukrywamy, że 
spodziewałyśmy się bardziej 
konkretnych decyzji, o naszym 
problemie nie mówiłyśmy pierw-
szy raz a odniosłyśmy wrażenie, 
że niektórzy radni byli mocno 
zaskoczeni naszą sytuacją. 

Na konkretne działania ze strony 
władz miasta kobiety będą jeszcze 
musiały zaczekać, ale nie zamierzają 
się poddawać. Jak poinformowały 
nas pod koniec minionego tygo-
dnia, dwaj radni miejscy z własnych 
pieniędzy zakupili im gumowe 
rękawiczki do pracy. - Dziękujemy 
radnym: Damianowi Czerwińskie-
mu i Marcinowi Zasadzie na zakup 
500 par rękawiczek – powiedziały w 
redakcji opiekunki z PKPS-u. 

Na miejskiej sesji poruszono 
także inne ważne tematy. Głos 
zabrała Anna Olczak, kierow-
niczka PCPR. - Widać ewident-
nie, że wzrost przemocy domo-
wej i ujawnionych przypadków 
wzrasta – mówiła A. Olczak. 
- Nie ukrywam, że byłaby bardzo 
przydatna możliwość zatrudnie-
nia psychologa, który pracował-
by z ofiarami potrzebujących 
pomocy. 

Podczas środowej miejskiej sesji 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
powołania komisji statutowej. 
Swój udział w niej zgłosili radni: 
Damian Czerwiński, Tomasz Ba-
ranowski (przewodniczący komi-
sji), Paweł Kulesza, Marcin Zasada, 
Krzysztof Razik, Andrzej Doma-
gała i Wojciech Wojciechowski. 

(MR)

Budżetowy problem

Na spacer Najlepiej 
w kaloszach 

w szpitalu brakuje krwi

Robót inwestycyjnych nie będzie...

Nie ma konkretnych propozycji 
rozwiązania problemu  
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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

.

seNator skarży 
Byłego wÓjta

Łęczyca

Łęczyca

Nie doszło do pierwszej 
rozprawy z powództwa 

cywilnego przeciwko byłemu 
wójtowi gminy Łęczyca, Andrze-
jowi Wdowiakowi. Sprawę założył 
Przemysław Błaszczyk, senator 
RP za pomówienia w przekazach 
medialnych. 
- Wystąpiłem na drogę sądową prze-
ciwko panu Wdowiakowi, ponieważ 
była to jedyna metoda, aby zakończyć 
szereg pojawiających się nieprawdzi-
wych informacji kierowanych pod 
moim adresem – komentuje senator 
P. Błaszczyk. - Pomówienia mojej oso-
by dotyczyły głośnej sprawy boiska 
w Siedlcu.
Piątkowa rozprawa w łęczyckim 
sądzie nie doszła jednak do skutku z 
powodu usprawiedliwionej nieobec-
ności oskarżonego. Przedstawione 
zostało zwolnienie lekarskie wysta-
wione przez uprawnioną do tego 
osobę, dlatego sąd bezterminowo 
odroczył rozprawę. Jak poinformowa-
ła nas prawniczka senatora, we wtorek 
odbyć ma się niejawne posiedzenie, 
na którym sąd ma zamiar zastanowić 
się nad możliwością przeniesienia 
rozprawy do innego sądu. Jest jed-
nak jeszcze za wcześnie, by mówić o 
konkretach. 
- Czekamy teraz na postanowienie 
sądu lub termin kolejnej rozprawy. 
Jestem zdziwiony, że pan Wdowiak 
nie mógł przyjść na rozprawę. Nie 
widzę powodu, by przeciągać sprawę, 
chciałbym ją jak najszybciej wyjaśnić – 
podsumowuje P. Błaszczyk.

(MR)

Pomysł burmistrza 
Krzysztofa Lipińskiego 

wzbudza ogromne emocje. Leci-
wa honda ma być odebrana straż-
nikom miejskim. Włodarz miasta 
- „strażnicy mają być bliżej ludzi”. 
Komendant SM - „bez tego auta 
nasza praca będzie utrudniona”. 
Dwie sprzeczne opinie i konfl ikt 
gotowy. 

Zadaniem strażni-
ków miejskich jest 
dbanie o bezpie-
czeństwo miesz-
kańców i pozo-
stawanie do ich 
dyspozycji w ra-
zie takiej ko-
nieczno-
ści. 

Mieszkańcy, gdy zgłaszają zda-
rzenie liczą na szybki przyjazd i 
interwencję funkcjonariuszy. Choć 
Łęczyca jest niedużym miastem, 
nie wszędzie można dostać się na 
piechotę w 10 minut. Strażnicy nie 
popierają decyzji swojego przeło-
żonego, bo może rodzić ona szereg 
problemów. Widzą jednak w niej 
aspekt pozytywny – bez radiowozu 
obsługa znienawidzonego przez 
łęczycan fotoradaru staje się mocno 
utrudniona. 

- Trudno nam pogodzić się z 
decyzją burmistrza dotyczącą 
pozbycia się pojazdu służbowego 
straży miejskiej zwłaszcza, że 

benzyna ostatnio staniała. A 
tak na poważnie, to my-

ślę, że dzięki temu nie 
będziemy już musieli 
korzystać z fotoradaru, 
bez samochodu to nie-
możliwe – komentuje 
Tomasz Olczyk, ko-
mendant łęczyckiej 
straży miejskiej. 
-  Teraz nasze dzia-
łania skupią się na 
innych prioryte-
tach, oczywiście 
wyznaczonych 
przy wsparciu 

mieszkańców Łę-

czycy i reprezentujących ich rad-
nych rady miasta. Co będzie dalej, 
zobaczymy. 

Burmistrz Łęczycy mówił już w 
czasie kampanii wyborczej o pozba-
wieniu straży miejskiej samochodu. 
Wówczas, tak jak i teraz nie za-
uważał ewentualnych problemów, 
chociażby z przewożeniem bez-
domnych do schroniska, lub osób 
nietrzeźwych. - Nie zawsze straż 
miejska miała samochód i żadnych 
problemów z tego powodu nie było 
– mówi burmistrz Krzysztof Lipiń-
ski. - Jest służbowy samochód w 
urzędzie, w razie potrzeby zawsze 
będzie można z niego skorzystać.

Odebranie strażnikom samocho-
du może stworzyć niepotrzebne 
napięcia. Gdy pomysł wejdzie w 
życie i honda zniknie z urzędowego 
garażu, funkcjonariusze zadowole-
ni nie będą. 

Zapytaliśmy komendanta kut-
nowskiej straży miejskiej, czy moż-

na sprawnie funkcjonować bez 
radiowozu. 

- Takiego typu służby jak straż 
miejska powinny mieć możliwość 
w miarę szybkiego przemieszcza-
nia się, bo przecież jesteśmy po to, 
by chronić mieszkańców i dbać o 
ich bezpieczeństwo. Samochód 
jest przede wszystkim po to, by 
szybciej realizować zgłoszenia 
od mieszkańców – wyjaśnia Ry-
szard Wilanowski, komendant 
SM z Kutna. - Pamiętam, że gdy 
strażnicy z Łęczycy otrzymali 
służbowy samochód, to cieszyłem 
się razem z nimi.

Mieszkańcy z którymi rozma-
wialiśmy mają podzielone zdania. 
Jedni faktycznie chcą pieszych 
patroli strażników, inni nie widzą 
niczego złego w tym, że straż po-
siada samochód. 

16 letnia honda jest w straży 
miejskiej od 2010 roku. 

(MR)
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krytykuje pomysł burmistrza 
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K r y t yk a 
pracowni-

ków ośrodka pomocy społecznej 
w Świnicach Warckich jest coraz 
częstsza. Poza niesprawiedliwym 
traktowaniem podopiecznych i nie-
kulturalnym zwracaniem się do 
mieszkańców przychodzących po 
pomoc, mówi się także o rodzinnych 
powiązaniach pracujących tam osób. 

Kilka dni temu w tej sprawie do re-
dakcji napisała Czytelniczka, zwracając 
uwagę na - jej zdaniem -  opryskliwe 
pracownice GOPS-u. 

- Pochodzę z gminy Świnice Warckie. 
Chciałabym zwrócić uwagę konkret-
nie na osoby pracujące w tamtejszym 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Są to osoby opryskliwe i bardzo nie-
miłe. Ludzie z marginesu społecznego 
chodzą tam po pomoc materialną i ją 
otrzymują a jak idzie matka z dziećmi 
to robią takie wyrzuty, jakby mieli płacić 
zasiłki z własnej kieszeni – przeczytali-
śmy w nadesłanej wiadomości. - Poza 
tym pracuje tam prawie sama rodzina 
a jeśli nie rodzina, to znajomi. 

Zatrudnianie pracowników po zna-
jomości lub powiązanych rodzinnie 
z innymi pracownikami gminnych 
instytucji to problem nie tylko GOPS- u. 

- Tak, to jest prawda, że w GOPS-ie 
w Świnicach Warckich pracują osoby 
z rodziny, ale tak jest w całej gminie. 
W czasie kampanii wyborczej rozma-
wiałam z ogromną liczbą osób i bardzo 
często słyszałam skargi na ośrodek 
pomocy społecznej i na pracujące w 
nim osoby. Mieszkańcy podkreślali, że 
pracownicy są tam niesympatyczni, 
często stwarzają niepotrzebne proble-
my i w wielu przypadkach nie dbają 
należycie o swoich podopiecznych – 
słyszymy od Agnieszki Olczyk, która 
kandydowała na wójta gminy Świnice 
Warckie. - Ja nie jestem osobą na tyle 
kompetentną, żeby oceniać jakość 
pracy osób z GOPS-u, ale uważam, że 
wójt jako osoba nadrzędna powinien 
kontrolować podległe mu instytucje i 
podejmować działania w przypadku 
wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli 
wójt pozwala, aby pracownicy ośrodka 
robili, co im się podoba i nie reaguje na 
skargi mieszkańców, to takie są skutki.

Jaka jest opinia wójta na temat pod-
ległej mu instytucji? 

- W tak małej gminie jak nasza nie 
da się uniknąć sytuacji, żeby osoby z 

spotkaNie 
z kaNdydatem pis 

Na prezydeNta 
Łęczyca

Gm. Świnice Warckie

Kandydat na prezy-
denta RP z ramie-

nia Prawa i Sprawiedliwości 
spotkał się z mieszkańcami 
Łęczycy. W miejskim ratuszu 
przedstawił swój pomysł na 
rządzenie naszym krajem. - 
Polska potrzebuje odbudowy, 
odbudowy przede wszystkim 
polskiego przemysłu – usłyszeli 
zebrani. 

Europoseł Andrzej Duda pod-
kreślał potrzebę rozwoju kraju, 
stworzenia nowych miejsc pracy 
i konieczności zatrzymania mło-
dych ludzi w ojczyźnie. Zwrócił 
także uwagę na brak dialogu 
obecnego prezydenta ze spo-
łeczeństwem, czego efektem są 
nieakceptowane przez Polaków 
zmiany, takie jak np. obowiązek 
szkolny sześciolatków czy pod-
wyższenie wieku emerytalnego. 
Kandydat na prezydenta dość 
mocno zaakcentował, że nie 
ubiega się o tytuł prezyden-
ta, lecz o urząd, który będzie 
chciał pełnić w sposób aktywny 
i mądry.

Wraz z Andrzejem Dudą na 
spotkaniu z łęczycanami pojawili 

się: senator PR Przemysław Błasz-
czyk oraz posłowie na Sejm RP 
Marek Matuszewski i Piotr Polak. 
- Bardzo się cieszę, że kandydat 
na prezydenta odwiedził Łęczycę. 
Uważam, że zainteresowanie było 
naprawdę duże, bo przyszło oko-
ło 100 mieszkańców. Mogli zoba-
czyć Andrzeja Dudę, zadawać mu 
pytania i poznać osobiście moc-
nego kandydata na prezydenta 
RP  -podsumował Przemysław 
Błaszczyk, senator RP.

(MR)
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wójt potwierdza nepotyzm i kumoterstwo

rodziny nie pracowały w tym samym 
miejscu. Ja nie znam powiązań rodzin-
nych pracowników GOPS, być może 
takie są. Na pewno pani kierownik, 
która pełni funkcję od 8 lat nie zatrud-
niała nowych pracowników, musiała to 
zrobić poprzednia kierowniczka, która 
jest na emeryturze. Nie wykluczam 
najróżniejszych powiązań rodzinnych 
– komentuje Krzysztof Próchniewicz, 
wójt gminy Świnice Warckie. - Jeśli są 
jakieś skargi lub zarzuty pod adresem 
pracowników GOPS, to mieszkaniec 
powinien przyjść z tym do wójta, ale to, 
że w ośrodku pomocy społecznej ktoś 
czuje się pokrzywdzony jest tematem 

częstym. Praktycznie na każdego z 
pracowników były już jakieś skargi. 
Mieszkańcy myślą jednak, że ja jako 
wójt mogę zmienić decyzję pracow-
ników ośrodka, ale tak nie jest. Wójt 
nadzoruje i kontroluje pracę GOPS, ale 
nie podejmuje decyzji w indywidual-
nych sprawach. 

Wójt jako bezpośredni przełożony 
kierowniczki GOPS, a także pozosta-
łych pracowników, ma wpływ na ja-
kość pracy w ośrodku. Problem jednak 
w tym, że chyba nie dostrzega niepra-
widłowości zgłaszane przez mieszkań-
ców lub je bagatelizuje. Szkoda.

(MR)

Krzysztof Próchniewicz, wójt Świnic Warckich, wie o rodzinnych 
powiązaniach w podległych mu placówkach

Mów mi Tomek, czyli „internetowy wójt”
Grabów Tomasz Pietrzak, wójt 

Grabowa, stał się ostat-
nio obiektem dość mocnej krytyki 
mieszkańców. Powód? Nieprze-
ciętnie wysoka aktywność wójta 
w internecie. Tomasz Pietrzak 
prowadzi swój profi l na jednym 
z portali społecznościowych oraz 
pisze blog, w których informuje 
mieszkańców o zmianach w gmi-
nie. Bierze też udział w interneto-
wych dyskusjach.

Taka nowoczesna forma komuni-
kacji z mieszkańcami nie wszystkim 
się podoba, bo w znacznej mierze wy-
klucza możliwość kontaktu z wójtem 
przez starszych mieszkańców, którzy 
stanowią największą część gminnej 

populacji. Krytyczne komentarze w 
stosunku do wójta można znaleźć 
nawet na profilu internetowym T. 
Pietrzaka, który sam je przedstawia 
i komentuje. 

- Panie Wójcie, żałosna jest ta Pana 
taktyka. To, co jest dla Pana niewygod-
ne, bo prawdziwe, trzeba usunąć, żeby 
świat nie ujrzał! To samo dzieje się na 
Pana stronie facebook. Gdzie w tym 
obiektywizm się pytam? Wirtualny 
świat daje możliwość łatwego mani-
pulowania ludźmi, pokazując tylko 
to, co chce się pokazać! Niech Pan w 
końcu wyjdzie do ludzi a nie się chowa 
za ekranem monitora kreując własną 
rzeczywistość na swoje potrzeby. 

Taki wpis opublikował wójt i opa-

trzył odpowiednią uwagą. - Dzisiaj 
wieczorem znalazłem taki komentarz. 
Zastanawiam się teraz, czy zlikwido-
wać FB i blog, a w środę zacząć chodzić 
na rynek... 

Pomysł z chodzeniem po rynku 
można odebrać jako pewną złośliwość, 
ale nie podlega wątpliwości, że byłaby 
to dobra koncepcja. Mieszkańcy mie-
liby okazję zobaczyć wójta i porozma-
wiać z nim twarzą w twarz. 

Poprosiliśmy o komentarz Ryszarda 
Kostrzewskiego, który sprawował 
funkcję wójta gminy Grabów przez 
20 lat. - Obserwuję to, co dzieje się w 
gminie z niepokojem. Choć nie jestem 
już wójtem, jestem na tyle mocno 
związany z gminą, mieszkam w niej, 

że nie potrafił-
bym nie zwra-
cać na pewne 
sprawy uwagi. 
Nie chciałbym 
nikogo po-
uczać, ale 
wójt jest 
dla lu-
dzi, ten 
urząd to 
praca ze-
społo-
wa dla 
d o b r a 
wszyst-
k i c h 
m i e s z -
kańców. 
Trzeba z 
nimi rozmawiać, słuchać o proble-
mach, spotykać się z ludźmi. Na 
6200 mieszkańców, każdy ma inny 
problem i inne oczekiwania. Pan To-
masz Pietrzak dostał kredyt zaufania, 
objął funkcję wójta gminy Grabów i 
powinien ją sprawować z najwięk-
szą troską, starannością, rozwagą i 
przede wszystkim godnie. Zmiany, 
których oczekiwali mieszkańcy 
wybierając nowego wójta, teraz 
wywołują oburzenie, a internetowe 
dyskusje prowokują tylko nieele-
ganckie komentarze i wirtualną 
agresję – podsumowuje Ryszard 
Kostrzewski. - Wiem, że po odwo-
łaniu pana Wiesława Łazińskiego z 
funkcji zastępcy wójta i powołanie na 
drugi dzień pana Krzysztofa Ogórka 
wzrosły niepokoje w urzędzie. Wójt 
powinien stawiać na autorytety i 
ludzi sprawdzonych. Nie wiem w 
jakim kierunku idą zmiany w naszej 
gminie.

tekst i fot. (MR)

że nie potrafił-
bym nie zwra-
cać na pewne 
sprawy uwagi. 
Nie chciałbym 
sprawy uwagi. 
Nie chciałbym 
sprawy uwagi. 

nikogo po-
Nie chciałbym 
nikogo po-
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nikogo po-
uczać, ale 
nikogo po-

wójt jest 
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wszyst-
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wszyst-

Na zdjęciu wójt 
Grabowa 
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To wstrząsająca historia i 
prawdziwa tragedia, zwłasz-
cza dla Mar ian ny A.,  żony 
męż c z yz ny.  To  on a  z n a l a -
zła męża w stodole i odcięła 
sznur. Dwa lata temu spotkała 
ją podobna sytuacja, ale wte-
dy zobaczyła swojego t rzy-
dziestoletniego syna z pętlą 
na szyi w zagajniku nieopodal 
domu. 

Mężczyzna targnął się na 
swoje życie prawdopodobnie 
dlatego, że nie mógł pogodzić 
się ze stratą ukochanego syna 
Tomasza.  C hoć m i nęły  już 
dwa lata, ta rana się nie za-
goiła, ojciec wybrał taką samą 
śmierć jak jego syn. Dlaczego 
nie pomyślał o swojej żonie i 
córce, wiedząc, co będą prze-
żywać? Odebranie sobie życia 
nie jest żadnym rozwiązaniem 
ani ucieczką od problemów. 

- 26 stycznia około godzi-
ny 8.40 wpłynęło zgłoszenie 
dotyczące mężczyzny, który 
t a rg n ą ł  s ię  n a  wł a s n e  ż y-
cie i poniósł śmierć poprzez 
powieszen ie się.  Gdy pol i-
c ja  prz y jecha ła  na m ie jsce 
zastała zespół ratownictwa 
medycznego.  Z akt sprawy 

w y n ika,  że  mężczyznę wi-
szącego w stodole odnalazła 
żona. Odcięła sznur i wezwała 
pogotow ie.  Mężcz yzna n ie 
spożywał alkoholu, leczył się 
psychiatrycznie. Córka męż-
czyzny oświadczyła,  że  je j 
tata już wcześniej sugerował, 
że może skończyć ze swoim 
życiem – informuje Monika 
Piłat z łęczyckiej prokuratury. 
- Lekarz przybyły na miejsce 
wystawił zaświadczenie zgo-
nu,  w yk luczył  udzia ł  osób 
trzecich, na miejscu nie znale-
ziono żadnych dowodów. Ro-
dzina wydała oświadczenie, 
na mocy którego prokuratura 
odstąpiła od przeprowadze-
nia sekcji zwłok. 

O s o b y  z n a j ą c e  B o g d a n a 
A. są zdania, że mężczyzna 
n ie ot rząsnął się po st racie 
syna. Przez cały czas bardzo 
to przeżywał i  n ie pot ra f i ł 
pogodzić się z sytuacją. Samo-
bójstwo dziecka to prawdziwy 
d ra m at ,  k tór y  prz eż y wają 
rodzice. Rodzina miała po -
moc spec ja l i stów, n iestet y, 
w przypadku głowy rodziny 
ok a z a ł a  s ię  n ie sk ut e c z n a . 
Żona i córka zmarłego zostały 

OdebRał sObie życie 
tak, jak jegO syn

Gm. Daszyna Do tragedii doszło w poniedziałek rano 
we wsi Zagróbki. Dzień zapowiadał się jak 

każdy inny. Po wspólnym śniadaniu z rodziną, około 
godziny siódmej Bogdan A. (nazwisko do wiadomości 
red.) miał pójść do kotłowni. Poszedł jednak do stodo-
ły i tam odebrał sobie życie. Powiesił się tak, jak jego 
syn Tomasz. 

Dwa lata temu rodzice rozpaczali po śmierci syna. Teraz pani 
Marianna płacze po śmierci męża
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Kolejna edycja konkursu „Żoł-
nierze wyklęci – niezłomni bo-
haterowie” cieszy się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. 
Wzięły w niej udział dwie 
łęczyckie szkoły ponadgim-
nazjalne – I Liceum Ogólno-
kształcące im. Kazimierza 
Wielkiego oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Ja-
dwigi Grodzkiej. 

Z historycznymi pytaniami 
zmierzyło się łącznie 41 uczniów. 
Konkurs pod patronatem łódz-
kiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej zorganizowany został 
przez senatora RP Przemysława 
Błaszczyka, europosła Janusza 
Wojciechowskiego oraz posła na 
Sejm RP Piotra Polaka. 

Konkurs składa się z trzech eta-
pów: szkolnego, regionalnego (Łę-

czyca, Kutno, Łowicz, Poddębice) 
oraz finału, który odbędzie się w 
Łodzi. Nagrodą główną jest wyjazd 
do Brukseli ufundowany przez eu-
roposła Janusza Wojciechowskiego. 
Etapy szkolne już za nami. Wśród 
łęczyckiej młodzieży do dalszego 
etapu zakwalifikowało się sześciu 
laureatów. W liceum im. Kazimie-
rza Wielkiego najlepsi okazali się: 
Agnieszka Olczak (27/30pkt), Domi-

nik Sobczak (25/30) oraz Agnieszka 
Walczak (24/30). W „Grodzkiej” nie-
pokonani okazali się trzej panowie: 
Łukasz Domański (22/30), Paweł 
Filus (20/30) oraz Waldemar Jóźwiak 
(20/30). Etap regionalny odbędzie 
się w lutym. 

- Cieszę się, że co roku jest 
większe zainteresowanie kon-
kursem „Żołnierze wyklęci – 
niezłomni bohaterowie”. Świad-
czy to o dążeniu młodzieży do 
zgłębiania wiedzy historycznej i 
tematyki przez lata przemilcza-
nej. Zauważam, że uczniowie są 
zainteresowani historycznymi 
ciekawostkami i na własną rękę, 
w ramach swoich zaintereso-
wań szukają informacji na ten 
temat – komentuje Przemysław 
Błaszczyk, senator RP. – 3 lutego 
2011 roku Sejm uchwalił ustawę 
o ustanowieniu dnia 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten 
przyjęty został dzięki inicjatywie 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego i jest kontynuowany przez 
obecnego prezydenta Polski. 
Wśród młodych ludzi należy sze-
rzyć ważną wiedzę historyczną. 

Laureatom konkursu gratu-
lujemy i życzymy sukcesów w 
dalszych etapach. 

Konkurs „Twórcy Zjednoczo-
nej Europy” to druga inicjatywa 
podjęta przez senatora RP Prze-
mysława Błaszczyka, Europosła 
Janusza Wojciechowskiego i Posła 
na Sejm RP Piotra Polaka. Tym 
razem, ideą było szerzenie wiedzy 
o najbliższej historii. Wszyscy 
żyjemy w Zjednoczonej Europie 
i powinniśmy o niej jak najwięcej 
wiedzieć. Konkurs o artystach 
tworzących we wspólnej Europie 
miał zachęcić młodzież szkolną 
do podjęcia tej tematyki i szerszym 
zainteresowaniu się Zjednoczoną 
Europą. Konkurs ten miał jeden 
etap – szkolny. Z łęczyckich szkół 
ponadgimnazjalnych udział wziął 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. 

Niezłomni bohaterowie 
w łęczyckich szkołach

tekst sponsorowany

teraz same. Będą potrzebowały 
dużo wsparcia, zrozumienia i 
pomocy życzliwych osób. 

-  To  t r ag i c z n e  w yd a r z e -
nie, wstrząsnęło całą gminą. 
Bardzo wielu m ieszkańców 
znało pana Bogdana. Mając w 
pamięci  wydarzen ie sprzed 
dwóch lat, tym bardziej należy 
współczuć pani Mariannie i 
je j  córce. Trudno jest cokol-
wiek powiedzieć w obl iczu 
takiego dramatu – przyznaje 
Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna. - Rodzinę czeka teraz 
bardzo bolesny okres.

Przypomnijmy, że dwa lata 
temu Tomasz A. również zało-
żył sobie pętlę na szyję a powo-
dem tej dramatycznej decyzji 
miała być nieszczęśliwa miłość. 
Wówczas jego rodzice odpowie-
dzialność za tragedię zrzucili 
na byłą dziewczynę syna, która 
miała złamać mu serce. 

Pogrzeb ojca Tomasza od-
był się w ubiegły czwartek w 
Mazewie.

Małgorzata Robaszkiewicz
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Po nowelizacji 
u st aw y P rawo 

Wodne, rolników czekają kolejne, 
obowiązkowe opłaty wnoszone 
do gminy. Rząd ujednolici prawo 
dotyczące spółek wodnych. 

Zmiany mają odebrać staroście 
kompetencje z zakresu nadzoru nad 
spółkami wodnymi i przekazać je 
wójtom jako zadania własne. Zwięk-
szony zostanie więc zakres zadań 
gminy o nadzór nad utrzymaniem 
melioracji wodnych szczegółowych 
oraz utrzymanie i budowę urządzeń 
odwadniających tereny zurbani-
zowane. Co to właściwie oznacza 
dla rolników i z jakimi kosztami 
się wiąże?

- Zostanie całkowicie zmieniona 
forma wnoszenia opłat do spółek 
wodnych. Do tej pory prawo było 
niejednoznaczne. Jeżeli mieszka-

niec gminy nie płacił składek, to 
miał obowiązek sam dbać o rowy 
melioracyjne w obrębie jego dział-
ki, jeśli natomiast wnosił opłaty, 
zadanie to należało do spółki 
wodnej. Nie było obowiązku pła-
cenia składek – wyjaśnia Andrzej 
Krzyżaniak, prezes SW „Łęczyca”. 
- Po zmianach wysokość składki 
odprowadzanej na rzecz spółki 
wodnej będzie określała rada 
gminy a opłaty przyjmą formę 
podatku obciążającego każdego 
rolnika. Budżetem spółki wodnej 
będzie zatem dysponowała gmina 
przekazując pieniądze spółkom. 

Na terenie gminy Łęczyca dzia-
łają trzy spółki wodne, których 
zadaniem jest utrzymanie we wła-
ściwym stanie urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych. 

(MR)

Będzie kolejny podatek
Gm. Łęczyca

Zarośnięty rów melioracyjny

Upadł po alkoholu z „mety” 
Łęczyca Mieszkaniec, który prze-

sadził z alkoholem ku-
powanym po 1 zł za 100 ml w jednej 
z łęczyckich melin, wywołał niema-
łe zamieszanie na ulicy Kaliskiej. W 
czwartkowe południe na miejsce 
przyjechała policja, straż miejska, 
straż pożarna oraz na końcu karetka 
pogotowia. 

O leżącym nieprzytomnym męż-
czyźnie zawiadomiła przejeżdżająca 
ulicą łęczycanka. Gdy zobaczyła 
człowieka potrzebującego pomocy 
natychmiast zatrzymała samochód 
i zaczęła dzwonić do służb. Okazało 
się, że mężczyzna był pod wpływem 
alkoholu i przewrócił się idąc ulicą 
Kaliską w stronę ratusza. Upadając 
doznał urazu głowy. Odzyskał przy-
tomność tuż przed przybyciem służb 
i był w stanie stać o własnych siłach.

- W czwartek, na prośbę dyżur-
nego pogotowia, nasz zastęp został 
wysłany na ulicę Kaliską. Mężczy-
zna z rozciętą głową potrzebował 
pomocy medycznej, która została mu 

udzielona – informuje st. kpt. Marek 
Mikołajczyk, zastępca komendanta 
PSP w Łęczycy. - Poszkodowany 
mężczyzna został zabezpieczony do 
czasu przyjazdu pogotowia. 

Zespół ratownictwa medycznego 
przewiózł nietrzeźwego mężczyznę 
do łęczyckiego szpitala. Niestety, ta-
kich przypadków jest wiele a problem 
pacjentów „pod wpływem” utrudnia 
pracę personelu medycznego. 

- Naprawdę dużym problemem są 
pacjenci po spożyciu alkoholu. Są to 
pacjenci, którzy wymagają znacznie 
większego zaangażowania z naszej 
strony i wykonania szeregu dokład-
nych badań. To nie są osoby, które zgła-
szają się z konkretnym problemem, 
ale takie, które często przywozi policja 
lub zespół ratownictwa medycznego 
z miejsc publicznych – informuje An-
drzej Pietruszka, dyrektor łęczyckie-
go ZOZ- u. - Pomijając kwestie higieny 
tych osób, niejednokrotnie zdarzają się 
negatywne uwagi oraz wulgaryzmy 
pod adresem pracowników szpitala. 

Mimo to, każdemu należy udzielić 
pomocy. 

W Łęczycy problem alkoholu jest 
rzeczywiście duży, ponieważ miejsc, 
gdzie można kupić procentowe 
używki nie brakuje. W mieście jest 
obecnie 76 sklepów sprzedających 
alkohol. W ubiegłym roku zamknię-
to jeden z punktów sprzedaży, ale 
wydano 3 nowe pozwolenia. Jak 
informuje Rafał Koperkiewicz z 
referatu rozwoju i promocji, do-
chód miasta z tytułu wydawanych 
pozwoleń na sprzedaż alkoholu 
wynosi 351 799, 36 zł. 

Pomijając legalne punkty sprze-
daży alkoholu, w Łęczycy jest kilka 
„melin”, w których można tanio kupić 
procenty niewiadomego pochodze-
nia. Klientów na pewno nie brakuje, 
zwłaszcza, gdy za setkę płaci się tylko 
złotówkę. 

(MR)
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Gmina posiada atrakcyjną ofertę 
dla potencjalnych inwestorów w 
postaci 13 ha gruntów, znajdują-
cych się w Daszynie w bezpośred-

nim sąsiedztwie drogi krajowej 
nr 91. 

Tereny są uzbrojone, z dostępem 
do sieci wodociągowej, kanaliza-

daszyna - krainą oze

gmina daszyna najlepsza 
na inwestycje!

Gmina posiada atrakcyjną ofertę 
dla potencjalnych inwestorów w 
postaci 13 ha gruntów, znajdują-
cych się w Daszynie w bezpośred-

daszyna - krainą oze

gmina daszyna najlepsza 
na inwestycje!

cyjnej, elektrycznej, gazowej oraz 
infrastruktury teletechnicznej. Dodat-
kowo, gmina Daszyna realizuje dzia-
łania wdrażające w życie Odnawialne 
Źródła Energii. 

Obecnie na terenie Gminy Daszyna 
zlokalizowane są następujące inwe-
stycje OZE:

• kotłownia opalana biomasą w 
miejscowości Daszyna

• kotłownia opalana biomasą w 
miejscowości Mazew

• 217 instalacji kolektorów słonecz-
nych zainstalowanych

o odbiorców indywidualnych
• 146 obiektów lamp fotowolta-

icznych
• instalacja kolektorów słonecz-

nych w budynkach użyteczności pu-

blicznej, np.: w szkole podstawowej 
w Mazewie.

Główne źródła energii odnawial-
nej to biomasa, a także energia 
wiatru i słońca. Poprawa stanu 
energetycznego i cieplnego w gmi-
nie Daszyna pozytywnie wpłynie 
przede wszystkim na stan zdro-
wotny lokalnego społeczeństwa. 
Szacuje się, że obecnie bezpośred-
nio lub pośrednio z OZE DASZYNA 
korzysta już 40% mieszkańców 
gminy. Docelowo planuje się rozwój 
OZE DASZYNA na poziomie takim, 
aby prawie każdy mieszkaniec 
gminy czerpał korzyści z energii 
odnawialnej.

Wójt Zbigniew Wojtera 
stawia na ekologię i 
odnawialne źródła energii
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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

Władze miasta od 
ponad półtora roku 

zabiegają o to, aby w dyżurce 
miejscowego komisariatu policji 
znajdowało się centrum monito-
ringu. Do tej pory nie udało się 
pozytywnie załatwić tej sprawy. 

Co z tego, że burmistrz kładzie 
tak duży nacisk na bezpieczeństwo 
w mieście. Kamery działają, nieste-
ty wciąż nie utworzono centrum 
monitoringu. Plany są takie, aby 
centrum znajdowało się w policyj-
nej dyżurce w miejscowym komi-
sariacie. Wówczas funkcjonariusz 
obserwujący obraz z kamer mógłby 
szybko zareagować w sytuacji tego 
wymagającej. A tak... obraz jest 
tylko nagrywany, następnie kaso-
wany. Czy to się zmieni a miejski 
monitoring faktycznie zacznie w 
końcu spełniać swoją funkcję?

W wydziale spraw obywatelskich 
ozorkowskiego magistratu jest mo-
nitor na którym można obserwować 
obraz z kamer ustawionych w mie-
ście. Jak łatwo się domyślić, urzęd-
nicy tam pracujący nie mogą przez 
cały czas śledzić tego, co dzieje się 
na monitorze. Mają różne obowiąz-

ki i trudno wymagać od nich, aby 
w godzinach urzędowania patrzyli 
ciągle na obraz z miejskiego moni-
toringu. 

Sytuacja diametralnie by się 
zmieniła na korzyść, gdyby monitor 
stał nie w urzędowym budynku a 
komisariacie policji. Dlaczego do 
tej pory nie udało się załatwić tej 
sprawy?

- Wiem, że burmistrz stara się i za-
biega o to, aby w policyjnej dyżurce 
utworzone zostało centrum monito-
ringu. Nie rozumiem stanowiska 
policji. Czy funkcjonariusze boją się 
odpowiedzialności? Może policja 
po prostu nie chce mieć dodatkowej 
pracy? Takie nastawienie jest na-
prawdę bulwersujące. Bez centrum 
monitoringu z policyjnym nadzo-
rem te wszystkie kamery ustawione 
w mieście to pic na wodę – twierdzi 
nasz rozmówca, znający – jak nam 
powiedział – temat od podszewki. 

- Od momentu zainstalowania 
systemu monitoringu w Ozorkowie 
prowadzone są rozmowy mię-
dzy burmistrzem Jackiem Sochą 
i policją w sprawie możliwości 
utworzenia w ozorkowskim komi-

kamery w mieście są, ale ich 
skuteczność jest pozorna 

Miasto jest monitorowane, ale czy 
bezpieczniejsze? Burmistrzowi nie udało się do 
tej pory przekonać policji do pomysłu utworzenia 

stanowiska podglądu w policyjnej dyżurce

Wciąż nie wiadomo, dlaczego policja wzbrania się przed 
pomysłem władz miasta

sariacie stanowiska 
podglądu obrazu 
z 15 kamer zain-
stalowanych w 
ramach syste-
mu – mówi z 
kolei Izabela 
Dob r y n i n , 
rzeczniczka 
burmistrza. - 
W tamtym roku 
burmistrz zade-
klarował i w tym 
roku nadal deklaruje 
zabezpieczenie środków 
w budżecie miasta na wyposażenie 
takiego stanowiska w komisariacie. 

O komentarz poprosiliśmy nadk. 
Lilianę Garczyńską, rzecznika KPP 
w Zgierzu.

- Nic nie wiem o tym, aby władze 
Ozorkowa prowadziły rozmowy z 

komendantem miejsco-
wego komisariatu w spra-

wie centrum monitoringu, które 
miałoby znajdować się w policyjnej 
dyżurce – usłyszeliśmy. 

- Pan burmistrz w tej sprawie roz-
mawiał z komendantem komisaria-
tu w Ozorkowie (byłym i obecnym) 
i komendantem powiatowym (by-
łym i obecną – ostatnio w grudniu 

2014 r.). W związku z wnioskiem 
radnych Rady Miejskiej z 27.01.2015 
r. do burmistrza „o przeznaczenie 
środków finansowych na podłącze-
nie monitoringu do budynku ko-
misariatu” burmistrz zwróci się na 
piśmie do komendanta komisariatu 
w Ozorkowie o kolejne spotkanie 
w tej sprawie – dodaje I. Dobrynin.

tekst i fot. (stop)

ogromNa dziura 
Na skrzyżowaNiu

mały śNieg, 
mała awaria

Ozorków

Ozorków

Kierowcy powiado-
mili redakcję, że od 

kilku tygodni na skrzyżowaniu ul. 
Starzyńskiego i Konstytucji 3 Maja 
straszy głęboka wyrwa przez którą 
można uszkodzić sobie samochód. 
Niestety, takich drogowych nie-
spodzianek jest w mieście więcej. 
Mamy nadzieję, że dziury w dro-
gach zostaną szybko załatane. 

(stop)

Ciągnik OPK, któ-
rym odgarniany jest 

śnieg z miejskich chodników, miał 
w ub. tygodniu awarię. Nie można 
było opuścić pługu. Na szczęście 
awaria trwała krótko. Oby tylko w 
tym czasie żaden z przechodniów 
nie ucierpiał na śliskim trotuarze.

(stop)
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 122 Kto myśli, to i wymyśli.

uśmiechNij siĘuśmiechNij siĘ
* Podchodzi facet do warsztatu sa-
mochodowego
- Czy mógłby mi pan przekręcić 
licznik?
- O ile chce pan zmniejszyć? - pyta 
mechanik.
- Nie, ja chcę zwiększyć!
- O przepraszam pana posła, nie poznałem! 

* * *
* Dwóch dresiarzy jedzie autobusem. Podchodzi do nich 
kanar i mówi:
- Bileciki do kontroli.
A oni do niego:
- Bujaj się, cwelu.
Kanar podszedł do starego dziadka:
- Bileciki do kontroli.
A on:
- Nie słyszał pan co koledzy mówili?! 

* * *
* Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczaso-
wicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

* * *
* - Zawsze uważałem, że lepiej ożenić się z brzydką. Bo 
ładna kobieta przecież może cię zdradzić.
- Ale musisz przyznać, że i brzydka też może to zrobić.
- Może. Tylko w takim wypadku zwykle mówi się “Może 
to i lepiej...” 

* * *
* Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie 
wzrosły w dzisiejszych czasach. Mówi:
- “...pamiętam kiedy bylem młody - mama mi dala 5 
złotych na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną rekla-
mówką - wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfi tury. A 
teraz co?!! Wszędzie te lustra, te kamery!!” 

* * *
* Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi: 
- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do szkoły bo zachorował.
- A kto mówi?
- Mój tata. 

W sobotę dzieci z miejscowości 
Koryta – Osada i okolic bawiły się 

na wspaniałym balu karnawałowym. Czerpanie 
radości z tańca, wspólnych zabaw przy muzyce i 
konkursów było głównym celem sobotniego spo-

tkania. Przez blisko pięć godzin dzieci wariowały 
w najlepsze, niektóre przebrane w karnawałowe 
stroje. Zabawę zorganizowała radna gminy Daszy-
na, Małgorzata Grabowska. Na zabawie pojawił 
się nawet mikołaj.

Karnawałowa zabawa dla najmłodszych
Gm. Daszyna
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tkania. Przez blisko pięć godzin dzieci wariowały 
w najlepsze, niektóre przebrane w karnawałowe 
stroje. Zabawę zorganizowała radna gminy Daszy-
na, Małgorzata Grabowska. Na zabawie pojawił 

Karnawałowa zabawa dla najmłodszych

Bawili się też 
rodzice

W karnawale 
trzeba się bawić

W sobotę bawiło się sporo dzieci Wśród zabaw był taniec z balonem
W Korytach pojawił 

się mały strażak

Najchętniej na 

kolanach siedzieli 
najmłodsi
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Niezapomnianą noc mają już za sobą wszyscy tegoroczni maturzyści z Łęczycy. W minioną sobotę polo-
neza zatańczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Kazimierza Wielkiego.

Uczniowie bawili się do samego rana i z pewnością nie myśleli o zbliżającym się egzaminie dojrzałości. 
Panowie w modnych garniturach, panie w wyszukanych kreacjach – wszyscy wyglądali wyjątkowo elegancko. 
Maturzyści przygotowali zabawne programy artystyczne i podziękowania dla swoich pedagogów. Za „100” dni 
matura – powodzenia.

Na zdjęciach zabawa uczniów z I LO. 
Małgorzata Robaszkiewicz

Studniówka łęczyckiej „jedynki”
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To była roztańczona noc

Było też trochę poważniej
Maturzyści prezentowali się wspaniale

Uśmiechu na twarzach nie zabrakło

Polonez był doskonale zatańczony

Zabawa trwała do samego rana

Przygotowano zabawny 
program artystyczny

Polonez musiał być

Szaleństwo 
na parkiecie
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Polonez był doskonale zatańczony

Zabawa trwała do samego rana

Szaleństwo 
na parkiecie

Łęczycka 
młodzież ma 

dużo pomysłów, 
jak rozbawić 

gości
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Tabliczka z nazwą 
ulicy Obrońców Sta-

lingradu wciąż wisi na elewacji 
domu, przy ul. Średniej. Już samo 
to, że komunistyczna nazwa przez 
tyle lat nie została zmieniona jest 
ciekawostką. Jeszcze bardziej 
dziwi jednak fakt, że budynek z 
PRL-owską nazwą należy do para-
fi i ewangelicko-augsburskiej. Czy 
luteranie nie dbają o takie rzeczy?

W skromnym, parterowym domu 
lokatorzy przyzwyczaili się już do 
tego, że nazwa ulicy przypomina 
stare czasy głębokiej komuny. 

- Już tyle lat mieszkamy przy ul. 
Obrońców Stalingradu – mówi z 
uśmiechem Monika Jarmolińska. 
- Według mnie nie ma potrzeby 
zmieniać tabliczki z nazwą ulicy. 

Pogotowiu, czy też innym służbom 
zawsze mówimy, że mieszkamy 
przy parafi i. Wszyscy wiedzą, gdzie 
to jest. Zresztą i tak większość osób 
kojarzy nasz budynek z ul. Średnią. 
Mało kto zwraca uwagę na to, że 
została jeszcze na budynku nazwa 
Obrońców Stalingradu. 

To prawda. Nasz reporter wpra-
wił w duże zaskoczenie przechod-
niów, gdy mówił im o PRL-owskiej 
ulicy.

- Naprawdę, ta nazwa jeszcze 
funkcjonuje? – nie mogła uwierzyć 
pani Wanda, którą spotkaliśmy na 
ul. Średniej, tuż przy budynku z 
nazwą Obrońców Stalingradu. - Po-
winni to już dawno temu wymienić. 
Ciekawe, czy w Rosji mają ulicę 
z nazwą na przykład Obrońców 
Warszawy. 

Z proboszczem parafi i nie udało 
nam się porozmawiać. 

tekst i fot. (stop)

pamiĄtka po czasach komuNy 

PRL na budynku parafi i 
Ozorków

- Przyzwyczailiśmy się do tej nazwy – mówi Monika Jarmolińska

ogłoszenie

Ozorków Jak na razie nie ma 
pomysłu na to, aby 

zmniejszyć liczbę eksmisji i wolnych 
lokali, które stoją niezagospodaro-
wane przynosząc straty. Spółdziel-
nia mieszkaniowa co roku zmaga 
się z tym problemem, podobnie jak 
władze miasta. Przybywa mieszkań, 
które wystawiane są w przetargu na 
sprzedaż. Niestety, zainteresowanie 
nie jest zbyt duże. 

- Tutaj wcale nie chodzi o wysokie 
ceny za mieszkania – mówi Zdzisław 
Ewiak, zastępca prezesa Ozorkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. - Cena 
za spółdzielcze lokale ustalana jest 
zawsze przez rzeczoznawcę i wcale 

nie jest duża. Wręcz przeciwnie. 3-po-
kojowe mieszkanie w dobrym stanie 
technicznym można nierzadko już 
kupić za mniej niż 100 tysięcy zł. 

Wiceszef spółdzielni mieszkaniowej 
powiedział nam, że powodów zwią-
zanych z brakiem zainteresowania 
mieszkaniami jest sporo.

- Oczywiście, ten główny to brak pie-
niędzy – słyszymy. - Niektórzy jednak 
nie decydują się na kupno mieszkania 
w Ozorkowie, bo w mieście brakuje 
pracy. Jeszcze inni patrzą na ograni-
czoną dostępność do placówek kul-
turalnych. Młodzi narzekają na brak 
perspektyw. Te wszystkie problemy są 
typowe dla mniejszych miejscowości. 

PO eksMisjacH ZOstajĄ 
PUstOstany

Jak widać stosunkowo niska cena 
za własne cztery kąty nie jest wystar-
czającym wabikiem. Średnio, w ciągu 
roku, udaje się spółdzielni sprzedać 
jedno zadłużone mieszkanie. 

Co zrobić, aby spadła liczba eksmi-
sji? Czy spółdzielnia ma pomysł, aby 
pomóc lokatorom którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej i mają 
problemy z regularnym płaceniem 
za czynsz?

- Nasz pomysł z tym związany jest 
wciąż aktualny – mówi Z. Ewiak. - Po-
rozumieliśmy się z właścicielem firmy 
sprzątającej w naszych zasobach klatki 
schodowe, aby dłużnicy czynszowi 
mogli u niego odpracować zadłuże-
nie. Niestety, nie ma chętnych wśród 

zadłużonych lokatorów na taką pracę. 
Spółdzielnia nie może w kolejnych 

przetargach obniżać ceny mieszkań. 
Zawsze to rzeczoznawca decyduje o 
wycenie. Co innego, jeśli na sprzedaż 
lokale wystawia gmina. Bonifikaty są 
przy sprzedaży mieszkań komunal-
nych o wiele większe. Poza tym gminy 
same zdecydują, czy bonifikata przy 
sprzedaży mieszkań ma być jedna-
kowa dla wszystkich lokatorów, czy 
określana indywidualnie.

- Obecnie do przetargu wystawio-
ny jest lokal komunalny w budynku 
przy Kościelnej 1 – informuje Izabela 
Dobrynin, rzecznik magistratu w 
Ozorkowie. - Takich lokali wysta-
wianych jest do przetargu kilka-kil-

kanaście w roku, część przetargów 
jest powtarzana, ponieważ zainte-
resowanie mieszkaniami nie jest 
duże. Natomiast dużym zaintereso-
waniem cieszy się od kwietnia 2014 
r. sprzedaż bezprzetargowa lokali 
komunalnych na rzecz najemców. 
Jest to związane ze wzrostem od 
kwietnia ubiegłego roku bonifi katy 
przy wykupie lokalu na własność. 
W wielu przypadkach lokal można 
wykupić za jedynie 11,25 % jego 
wartości. W tamtym roku na rzecz 
najemców sprzedano 60 lokali, w 
tym roku do urzędu trafi ło już kilka 
wniosków od najemców w sprawie 
wykupu lokalu na własność.

tekst i fot. (stop)

Własne „M” to wciąż towar 

luksusowy. W Ozorkowie zdarza 

się, że nawet przy niskich cenach 

zainteresowanie mieszkaniami jest 

znikome
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Ozorków

Jerzy Bartosik
- Akurat nie było mnie w domu 
w czasie kolędy. Żona przyjęła 
księdza. Do koperty włożyła 20 
złotych. Uważam, że tu nie chodzi 
o pieniądze. Podczas wizyty du-
chownego ważna jest rozmowa o 
problemach dnia codziennego. I 
tak właśnie było. Ksiądz pytał o 
zdrowie, choć widać było jak mi 
przekazała żona, że nie miał zbyt 
dużo czasu. Co roku przyjmujemy 
księdza. Nasza parafia jest pw. 
NMP Królowej Polski, na tzw. 
„Górce”. 

Bogdan Przygodzki
- W tym roku nie przyjęliśmy 
księdza, bo nie było nas w domu. 
Mam bardzo krytyczne zdanie, 
jeśli chodzi o koperty z pieniędz-
mi przekazywane na kolędzie. 
Nie powinno tak być, że jest 
taki nacisk aby dawać pieniądze. 
Ozorków jest biedny. Jak da się 
za mało, to ksiądz krzywo patrzy. 
Nasza sytuacja rodzinna jest zła. 
Ja jestem na rencie, żona nie ma 
pracy. Nie ukrywam, że jest ciężko 
i na pewno nie stać nas na duże 
datki dla kościoła. 

Justyna Staniszewska
- Młodzi raczej nie wpuszczają księży 
chodzących po kolędzie. Jednak 
ja wychowałam się w domu, gdzie 
przyjmowało się zawsze duchow-
nego i też tak postępuję. Teraz 
mieszkam z babcią. Do koperty 
babcia włożyła 10 złotych. Ksiądz 
był uprzejmy i wypytywał o sytuację 
w rodzinie. Czy jest praca, zdrowie. 
Nawet poświęcił sporo czasu na 
rozmowę. Babcia tak się zagadała, że 
zapomniała o kopercie. Wręczyliśmy 
ją księdzu w ostatniej chwili, jak już 
od nas wychodził. 

Anna Jurkiewicz i Halina Dębska
- Nie oceniamy negatywnie 
księży chodzących po kolędzie, 
k tórym wręcza się koper ty. 
Przecież to już tradycja. Zawsze 
się tak robiło i robi się dalej. 
Ksiądz nie wymaga tego, żeby 
dawać pieniądze. Zawsze jest za 
„Bóg zapłać”. Jeszcze nigdy nie 
miałyśmy sytuacji, aby ksiądz 
sugerował ile należy dać. W ko-
pertach dałyśmy po 30 i 50 zło-
tych. Oczywiście najpierw była 
wspólna modlitwa a następnie 
szczera rozmowa o życiu. 

Urszula Wiśniewska
- Nie mam nic przeciwko temu, że 
podczas kolędy daje się księdzu 
datki. Ja do koperty włożyłam 50 
złotych. Myślę, że tak mniej więcej 
ludzie tyle dają. Bogaczy w Ozor-
kowie nie ma, choć z drugiej strony 
ci biedni dają nieraz więcej od ludzi 
majętnych. U mnie był proboszcz 
parafii na „Górce”. Nie spieszył się. 
Miał czas na rozmowę. Człowiek po 
takiej kolędzie jakby lepiej się czuł. 
Ksiądz udzielił błogosławieństwa. 
Drzwi mojego domu są dla księdza 
zawsze otwarte. 

reporter pyta: ile do koperty? materialna strona kolędy 

Co roku powraca to 
samo pytanie: ile wy-

pada dać księdzu po kolędzie? Choć 
duchowni podkreślają, że to nie 
datek jest najważniejszy a wspólna 
modlitwa i wiara w Boga, to pa-
rafianie wciąż wkładają do kopert 
pieniądze. Ta tradycja jest ciągle 
żywa a uchylanie się od datków – jak 
nam powiedzieli niektórzy ozorko-
wianie – może skutkować różnymi 
konsekwencjami.

Księża o datkach zbieranych podczas 
kolędy nie chcą rozmawiać. Dlaczego? 
Zasłaniają się brakiem pozwolenia na 
takie rozmowy.

- Wszystko zależy od biskupa. Jeśli 
dostanę zgodę na rozmowę z dzien-
nikarzem o kolędzie, to oczywiście 
nie ma problemu. Ale zwykle na 
odpowiedź czeka się długo i raczej nie 
zdążymy już o tym porozmawiać – 
usłyszeliśmy od duchownego z jednej 
z ozorkowskich parafii. 

W podobnym tonie wypowiadają się 
inni księża z regionu. Jak widać sprawa 
związana z materialną stroną kolęd jest 

dość kłopotliwa dla Kościoła. W niektó-
rych regionach w Polsce parafie same 
ogłaszają, żeby nie wkładać pieniędzy 
do kopert i nie dawać ich po kolędzie. 

W Ozorkowie postanowiliśmy 
sprawdzić jakie datki ofiarują wierni. 
Przy okazji tych rozmów (patrz sonda 
poniżej) na jaw wyszło sporo kontro-
wersyjnych rzeczy związanych z kolę-
dą. Choć w zdecydowanej większości 
mieszkańcy akceptują przekazywanie 
pieniędzy dla swoich parafii, to jednak 
niektórzy krytykują zachowanie księży 
chodzących po kolędzie. 

- Moja mama dała księdzu 5 złotych. 
Usłyszała od księdza, że takie pieniądze 
to on gubi. Duchowny zasugerował, że 
to zbyt mało a mojej mamie zrobiło się 
strasznie głupio. Moim zdaniem nie po-
winno tak być, że taki akcent kładziony 
jest na pieniądze zbierane podczas 
kolędy – mówi Bogdan P. (nazwisko 
do wiadomości redakcji).

Inny mieszkaniec, którego również 
zapytaliśmy o komentarz, nie ukrywał 
swojego negatywnego stosunku do 
księży patrzących na datki. 

- Szczególnie w mniejszych miej-
scowościach dawanie pieniędzy przy 
okazji kolędy jest wręcz obowiązkiem. 

Ludzie boją się, że jak nie dadzą to 
zostaną za to skrytykowani a takie 
informacje szybko się rozchodzą. Poza 
tym obawiają się też reakcji kościoła w 
przypadku, gdy ksiądz nie otrzyma 
zapłaty lub, co jeszcze gorsze, nie zo-
stanie wpuszczony do domu – mówi 
Sylwester Ch. - W mojej rodzinie była 
sytuacja, że ksiądz podczas kolędy wy-
jął zeszyt i zaczął coś w nim notować. 
Zupełnie jak urzędnik. Gdy kuzynka 
chciała ochrzcić dziecko, to w parafii 
wypomniano jej, że dwa razy z rzędu 
nie wpuściła księdza po kolędzie. Coś 
takiego nigdy nie powinno się zdarzyć. 

Na szczęście, są i dobre przykłady 
zachowania księży na kolędzie.

- Ksiądz nie przyjął od mojej mamy 
koperty. Wiedział, że mama jest scho-
rowana. Stwierdził, że pieniądze na 
pewno przydadzą się na lekarstwa – 
mówi Piotr W.

Jak się dowiedzieliśmy niektóre 
parafie przed kolędą ogłaszają podczas 
mszy na co zbierane będą pieniądze. 
Na przykład w parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP i Podwyższenia św. 
Krzyża datki mają być przeznaczone 
na odnowę prezbiterium.

tekst i fot. (stop)

Klienci mają różne 
zachcianki. Niektó-

re matki chcą na przykład, aby 
przekłuć uszy ich maleństwu, 
które dopiero ma parę miesięcy 
– mówi Agnieszka Łabudzińska, 
właścicielka jednego z miejsco-
wych salonów urody. 

Niemowlę z pięknymi kolczyka-
mi to marzenie mam odwiedzają-
cych salon urody w centrum miasta. 
Takie zamówienia są coraz częstsze 
a rozmowy na ten temat nie należą 
do łatwych. 

- Zawsze sugeruję mamom, aby 
poczekały z decyzją związaną z 
przekłuwaniem uszu dziecku, które 
nie ukończyło jeszcze 3 latek – mówi 
A. Łabudzińska. - Na niewiele się to 
jednak zdaje, bo mamy są zwykle 
uparte i za wszelką cenę domagają 
się przekłucia uszu maleństwu. 
Często jest tak, że pistolet do prze-
kłuwania jest większy od główki 
dziecka. Nie będę ukrywać, że je-
stem przeciwniczką przekłuwania 
uszu niemowlakom. 

Pani Agnieszka prowadzi salon 
urody od prawie 15 lat. Twierdzi, 

że w Ozorkowie jest moda na 
bycie „trendy” w zakresie urody. 
Hitem jest ostatnio spacer w pod-
ciśnieniu.

- Klientki, które chcą stosunkowo 
szybko schudnąć, decydują się na ta-
kie urządzenie. To kapsuła, w której 
ustawia się odpowiednie ciśnienie a 
spacer odbywa się na przesuwającej 
się bieżni. Zwykle w ciągu tygodnia 
można zrzucić kilka kilogramów i 
to bez większego wysiłku – zapew-
nia Agnieszka Łabudzińska. 

(stop)

Niemowlę z kolczykami
… i spacer w podciśnieniu

Coraz częściej mamy chcą 
przekłuwać uszy niemowlakom 

Właścicielka salonu przy urządzeniu pomocnym w odchudzaniu

ile wypada dać księdzu?

Księża są przyzwyczajeni do datków zbieranych podczas kolędy 

Koperta dla księdza jest w 
wielu domach obowiązkowa 
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tekst sponsorowany

Spółdzielnia miesz-
kaniowa wywiesiła 

na klatkach schodowych w blo-
kach informacje z PGE o oszustach 
udających przedstawicieli fi rmy 
energetycznej. Ostatnio lokatorzy 
nękani są przez coraz bardziej 
wyrachowanych przestępców 
przebierających się za fachowców.

Choć policjanci otrzymują co-
raz więcej zgłoszeń od starszych 
osób, które wykazały się czujno-
ścią i nie dały się okraść nadal 
niepokojąca jest liczba zgłoszeń 
dotycząca nowych metod kra-
dzieży. Coraz więcej osób ma 
świadomość tego, w jaki sposób 
działają sprawcy oszustw i jak nie 

stać się ich ofi arą. Przestępcy nie 
pozostają jednak w tyle i modyfi -
kują swoje działania. W ostatnim 
czasie często wykorzystywaną 
przez nich metodą jest tzw. „na 
fachowca” lub na „przedstawicie-
la fi rmy energetycznej”.

Tacy fałszywi przedstawiciele 
nakłaniają do podpisywania doku-
mentów i dopłacania brakujących 
kwot w rachunkach. Szczególnie 
muszą uważać na nich starsze 
osoby. 

Jak działają naciągacze? Przed-
stawiają się jako przedstawiciele 
dostawcy energii a następnie 
podsuwają dokument do podpi-
sania dotyczący zmian w cenach 
energii. Oszust prosi o podanie 
danych osobowych: imienia, 
nazwiska, adresu zameldowania 
i PESEL, żeby mógł je wpisać 
na specjalną listę, którą należy 
podpisać. Naciągacze są przygo-
towani na pytania o to, dlaczego 
np. firma nie poinformowała 
o zmianach cen listownie. Od-
powiedź zawsze jest ta sama: - 
„Proszę zapytać fi rmy, my tylko 
wykonujemy swoją pracę”. 

Wysokość dopłaty najczęściej 
wynosi od 20 do 50 złotych – z po-
zoru niedużo. Na tyle, że większość 
z nas posiada w domu taką go-
tówkę. Jest to też na tyle niewielka 
kwota, by oszukana w ten sposób 

ofiara nie zastanawiała się zbyt 
długo, tylko zapłaciła. 

Oszuści przebierają się również 
za fachowców – hydraulików, 
pracowników gazowni. Najczę-
ściej działają w parach i informują 
o awariach. Lokator rozmawia 

o awarii, podczas gdy drugi z 
oszustów plądruje w tym czasie 
mieszkanie. „Fachowcy” bardzo 
często informują też o potrzebnej 
konserwacji urządzeń i pobierają 
za taką usługę odpowiednią kwotę. 

(stop)

Uwaga na naciągaczy!
Ozorków

Spółdzielnia rozwiesiła na klatkach pisma z PGE

Policja przestrzega lokatorów, którzy powinni uważać na 
oszustów

fo
t. 
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W dniu 27 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny 
rozpatrywał protesty wyborcze z terenu gminy Parzęczew. Protesty zgłosili 
Pan Kazimierz Kurtasiński, Pan Józef Bartczak, Pani Grażyna Bukowska, 
Pani Mariola Jabłońska, Pani Joanna Adamczewska, Pani Anna Janicka. 
Protesty dotyczyły m. in.: dopisywania wyborców do rejestru wyborców, 
nadużycia instytucji głosowania przez pełnomocników wyborców, po-
pełnionych błędów przez Obwodowe Komisje Wyborcze. Po analizie wy-
mienionych zarzutów Sąd stwierdził, że wniesione protesty nie wykazały 
naruszeń prawa, nie dały podstaw do zakwestionowania prawidłowości 
wyboru Wójta Gminy Parzęczew oraz wyboru radnych. Złożone protesty 
zostały przez Sąd oddalone. Rozstrzygnięcie Sądu jest nieprawomocne. 

wyBorcze protesty

23 stycznia 2015 roku w Urzędzie 
Gminy odbyła się  Iv Sesja  Rady 
Gminy w Parzęczewie, podczas 
której podjęto uchwałę w spra-
wie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz usta-
lenia wysokości stawki opłaty na 
terenie Gminy Parzęczew.

Koszty ukształtowały się nastę-
pująco za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zmieszanymi:

-dla zabudowy jednorodzinnej i 
zagrodowej w wysokości 15 zł od 
jednego mieszkańca,

-dla zabudowy wielolokalowej 
w wysokości 15 zł za miesiąc od 
jednego mieszkańca.

Za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny:

-dla zabudowy jednorodzinnej 
i zagrodowej w wysokości 10 zł za 
miesiąc od jednego mieszkańca, 

-dla zabudowy wielolokalowej 
w wysokości 12 zł za miesiąc od 
jednego mieszkańca.

Opłata za śmieci
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Łącznie aż 637 zdarzeń 
w 2014 roku odnoto-

wali strażacy z KP PSP w Łęczycy. 
To o 71 więcej w porównaniu do 
roku 2013. 

W ubiegłym tygodniu odbyła 
się narada roczna, podczas której 
komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęczycy bryg. 
Jarosław Ostrowski przybliżył in-
formacje z działalności komendy 
w minionym roku kalendarzowym, 
przedstawił liczby, podsumowania 
i plany na najbliższe 12 miesięcy. 

W minionym roku wozy strażac-
kie wyjeżdżały 637 razy do zdarzeń 
z terenu powiatu łęczyckiego i 
11 razy poza granice administra-
cyjne powiatu. Łącznie strażacy i 
druhowie gasili pożary 191 razy, 
interweniowali wobec miejscowych 
zagrożeń w 411 przypadkach. Fał-
szywych alarmów odnotowano 46.  

Największą liczbę wyjazdów odno-
towano w lipcu – syreny strażackich 
wozów włączyły się 147 razy, a 
najmniej w grudniu – odnotowano 
22 zdarzenia.

Wartość uratowanego mienia to 
4 mln 168 tys. zł. 

W ramach akcji „NIE dla CZA-
DU” przedstawiono gościom in-
formacje związane z zagroże-
niem tlenkiem węgla i zaletami 
posiadania czujek tlenku węgla i 
dymu. - Prowadzimy rozmowy z 
burmistrzem miasta na temat mon-
tażu czujek dymu w mieszkaniach 
socjalnych na terenie Łęczycy. Jest 
ich około 150. Uważam, że w tym 
mieszkaniach, gdzie często piec lub 
kuchnia opalana węglem znajduje 
się w pomieszczeniu mieszkalnym 
należy zwrócić szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo lokatorów – mó-
wił komendant J. Ostrowski. - Koszt 

montaży takiej czujki nie jest bardzo 
wysoki a na pewno zwiększy bez-
pieczeństwo. Niedawno mieliśmy 
przykład jak na ulicy Kopalnianej 
czujka zaalarmowała o niebezpie-
czeństwie. 

Charakterystyka wybranych 
zdarzeń z 2014 roku.

13 stycznia 2014 – wypadek dro-
gowy – Krzyszkowice, gm. Piątek, 
DW 702. Doszło do zdarzenia 
dwóch samochodów osobowych 
i ciągnika rolniczego z przyczepą. 
Śmierć poniosła jedna osoba, dwie 
zostały ranne.

10 lutego 2014 – wypadek dro-
gowy – Ksawerów, gm. Grabów. 
Samochód osobowy zjechał z drogi 
i uderzył w drzewo. Niezbędne było 
wykonanie dostępu przy użyciu 
narzędzi hydraulicznych do uwię-
zionego w pojeździe kierowcy. Pasa-
żerka samodzielnie opuściła pojazd. 

9 lipca 2014 – nawałnica nad po-
wiatem łęczyckim. W wyniku silnie 
wiejącego wiatru została ranna 
jedna osoba, uszkodzeniu uległo 
samochody i linie energetyczne. 
Wiatr powalił wiele drzew, w wym 
na przejeżdżający samochód (Dąbie, 
gm. Łęczyca). Łącznie odnotowano 

17 interwencji.
8 sierpnia 2014 – pożar wiaty 

warsztatowo – magazynowej w 
Łęczycy. Jedna osoba została ranna, 
spaleniu i nadpaleniu uległy: wiata 
z wyposażeniem, 3 samochody 
osobowe, 10 quadów i 7 skuterów. 

tekst i fot. (MR)

W czwartek, 29 stycznia po godzi-
nie 18, doszło do zderzenia dwóch 
samochodów - osobowego marki 
toyota i dostawczego marki opel. 
Dwie osoby zostały poszkodowane. 

Na miejsce zdarzenia przyjechała 
policja, straż pożarna oraz zespół 
ratownictwa medycznego. 

- Działania strażaków polegały na 
zrobieniu dostępu do pojazdu oso-
bowego marki toyota i pomocy w 
wydostaniu się z samochodu osobie 
poszkodowanej - informuje st. kpt. 
Marek Mikołajczyk z łęczyckiej stra-
ży pożarnej. - W akcji brały udział 

dwa zastępy PSP oraz druhowie z 
OSP Leźnica Mała. 

Policja ustala przyczyny wypadku.
(MR)

Do zdarzenia do-
szło 22 stycznia 

2015 r. w miejscowości Biała. 
Około godz. 11.00 do sklepu 

wszedł mężczyzna w kominiarce 
i trzymając w ręku duży nóż za-
żądał od ekspedientki wydania 
wszystkich pieniędzy. Przestra-
szona kobieta w obawie o swoje 
życie i zdrowie spełniła jego 
żądanie. Zaraz po tym złodziej 
uciekł. Zgierscy policjanci usta-
lili, że związek z napadem może 
mieć 17-letni mieszkaniec tego 
terenu, przebywający na ucieczce z 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego. Ustalenia funkcjona-
riuszy wskazywał, że może się on 
ukrywać w szopie znajdującej się 
na zalesionym terenie. Rankiem 
23 stycznia 2015 r. kryminalni 
otoczyli zajmowaną przez niego 
komórkę odcinając tym samym 
drogę ewentualnej ucieczki. 17-la-
tek została zatrzymany i prze-
wieziony do zgierskiej jednostki 
policji. Usłyszał zarzut dokonania 
rozboju z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia, za który grozi 
mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. 25 stycznia 2015 r. Sąd 
zadecydował o jego tymczasowym 
aresztowaniu. 

Info: KPP Zgierz

W czwartkowe 
popołudnie 22 

stycznia br. przed godz. 16.00 dy-
żurny łęczyckiej komendy policji 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie 
od jadących samochodem o 
nietypowym sposobie jazdy po-
ruszającego się przed nimi auta 
wskazującym, że jego kierowca 
może znajdować się pod wpły-
wem alkoholu.
Dyżurny skierował niezwłocznie 
patrol w rejon Topoli Katowej, gdzie 
przybyli policjanci zastali stojące na 
drodze pojazdy. Jak się okazało, 
jadący jednym z nich mężczyźni 
udaremnili jazdę kierowcy renaulta 
scenica, który był pijany. Badanie 
przeprowadzone u 60-letniego 
mieszkańca powiatu poddębickiego 
wykazało 2,28 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Zatrzyma-
nie prawa jazdy, kara pozbawienia 
wolności do 2 lat i dodatkowo 
grzywna za brak podczas kontroli 
dokumentów uprawniających do ko-
rzystania z auta to kary, jakie spotkają 
kierowcę renaulta. Zachowanie zgła-
szających jest natomiast przykładem, 
że nikt nie powinien być obojętny na 
zauważone zagrożenie, dzięki czemu 
być może uda się uratować czyjeś 
życie lub zdrowie.

Info: KPP Łęczyca 

Policja ostrzega przed 
tzw. oszustwami „na 

wnuczka”, kiedy to sprawcy 
dodatkowo podają się za po-
licjantów. W ciągu ostatniego 
tygodnia w Zgierzu były dwa 
takie przypadki. 

Coraz więcej osób ma świado-
mość tego, w jaki sposób działają 
sprawcy oszustw i jak nie stać się 
ich ofiarą. Przestępcy nie pozo-
stają jednak w tyle i modyfikują 
swoje działania. W ostatnim cza-
sie często wykorzystywaną przez 
nich metodą jest tzw. kradzież 
„na policjanta”. Sprawcy wyko-
rzystują zaufanie społeczeństwa 

MaRtha DabeRhut
C. JAROSLAvA I ANNy

UR. 1997 R.
W dniu 7 stycznia 2015 r. ok. godz. 16:00 
wyszła z domu i dotychczas nie nawią-
zała kontaktu z rodziną.
Rysopis zaginionej:
Wzrost około 170 cm, szczupła budowa 
ciała, sylweta wysportowana, waga ok. 
70 kg., włosy koloru ciemny brąz, proste, 
długie, za ramiona, ewentualnie farbo-
wane na jaskrawy kolor, oczy brązowe.
Ubrana była:
Białe sznurowane byty marki Martens, 
czarne obcisłe spodnie, czarny t-shirt 
z nadrukiem Metallica, czarną bluzę z 
kapturem, ciemnogranatową kurtkę z 
kapturem.
Znaki szczególne:
Nosi kolczyki w kącikach ust oraz w nosie.
Wszystkie osoby, które mogą po-
móc w ustaleniu miejsca pobytu 
zaginionej proszeni są o kontakt z 
policjantami z Komendy Powiatowej 
Policji w Zgierzu, ul. Dłługa 58/60, tel. 
(0-42) 714-22-00, (0-42) 714-22-01 lub 
najbliższą  jednostką policji: 112, 997

strażacy podsumowali miniony rok

zagiNioNa 
martha daBerhut

Napadł 
na sklep

pijany kierowca 
przekazany policji 

wypadek w wichrowie

Uwaga! Oszuści podają się za policjantów

do funkcjonariuszy Polic ji  i 
wyłudzają pieniądze od star-
szych osób. Jak działają sprawcy? 
Sposób działania sprawców jest 
podobny. Najpierw wykonują 
telefon podając się za członka 
rodziny (najczęściej wnuczka). 
Tłumaczą zmieniony głos choro-
bą lub wzbudzają poczucie winy 
w starszej osobie, z powodu tego, 
że go nie poznaje. Proszą o po-
życzenie dużej sumy pieniędzy. 
Zazwyczaj pieniądze mają zostać 
wykorzystane w celu pokrycia 
szkód po wypadku drogowym, 
na ważną operację, na zakup 
samochodu albo wakacji w pro-
mocyjnej cenie. 

Oszuści są bezwzględni - umie-
jętnie manipulują rozmową tak, by 
uzyskać jak najwięcej informacji i 
wykorzystać starsze osoby. 

Chwilę po zakończeniu pierw-
szej rozmowy do ofiary dzwoni 
kolejna - podając się z imienia i 
nazwiska za funkcjonariusza po-
licji. Na ogół przestępca informuje 
rozmówcę o tym, że jest poten-
cjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że 
poprzednia rozmowa telefoniczna 
była próbą wyłudzenia pieniędzy. 
Informuje o tym, że oszust został 

namierzony. Nalega, aby osoba 
pokrzywdzona wypłaciła okre-
śloną sumę pieniędzy z banku i 
przekazała ją wyznaczonej osobie 
lub prosi o wykonanie przelewu 
bankowego na wskazany numer 
konta. „Fałszywy funkcjona-
riusz” podaje często wymyślone 
nazwisko, a nawet numer od-
znaki, prosi aby nie przerywać 
rozmowy telefonicznej i wybrać 
numer na Policję. Wtedy inny głos 
w słuchawce przekonuje ofiarę, że 
bierze udział w akcji rozpracowa-
nia oszusta. Sprawcy oszustw wy-
wierają na ofiarach presję czasu. 
Nie dają chwili na zastanowienie 
się, czy sprawdzenie informacji o 
dzwoniącym. Przekonują starsze 
osoby, że ich pieniądze pomogą w 
schwytaniu przestępców. Mówią, 
że gotówka przechowywana na 
koncie nie jest bezpieczna, a oszust 
ma do nich łatwy dostęp. Przestęp-
cy podając się za funkcjonariuszy, 
grożą konsekwencjami prawnymi, 
jeżeli ich rozmówca nie będzie 
współpracował. Tuż po przekaza-
niu pieniędzy kontakt się urywa, a 
przestępcy znikają ze wszystkimi 
oszczędnościami ofiary. 

Info: policja 
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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 

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 
– elektronik
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

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

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

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

Mechanik (utrzymanie ruchu)
Wykształcenie min. średnie 
techniczne, uprawnienia SEP 
do 1 kV, aktualne uprawnienia 
spawalnicze, prawo jazdy 
kat. B, Książeczka sanitarno – 
epidemiologiczna, umiejętność 
obsługi komputera – środowisko 
Windows, umiejętność pracy pod 
presją czasu, odporność na stres, 
wysoki poziom organizacji pracy, 
samodzielność
Doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, wiedza z 
zakresu pneumatyki, hydrauliki, 
podstawowe umiejętności 
ślusarskie, przygotowywanie 
zapotrzebowań na materiały i 
części zamienne, umiejętność 
posługiwania się i tworzenia 
dokumentacji technicznej, 
podstawy w zakresie budowy i 
eksplantacji maszyn i urządzeń, 
mile widziana znajomość 
programowania i diagnostyki 
sterowników PLC.
LEIBER Sp z o. o.
Ul. Łęczycka 38
99-340 Krośniewice
tel: 24 251-03-60
e-mail: j.kolodziejski@leiberspzoo.pl

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność tynkowania, min. 2 letni 
staż pracy na podobnym stanowisku.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
tel. 508-783-864

Pomocnik budowlany
Wykształcenie podstawowe, min. pół 
roku doświadczenia na podobnym 
stanowisku, mile widziane prawo 
jazdy kat. B

DAR-BUD
Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519-056-415

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie 
samochodowe, umiejętność 
naprawy samochodów, min. 1 rok 
doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca

Likwidator
Wykształcenie średnie/wyższe, 
obsługa komputera
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Topola Królewska 68
99-100 Łęczyca
tel: 697-995-320

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Pracownik porządkowy
Wykształcenie podstawowe , 
dokładność, doświadczenie min. 1 
rok
Carrieres Conseils Sp. z o. o.
Ul. Krakowska 271
02-133 Warszawa
e-mail: w.wierorzymska@carriere.pl
tel: 606-715-236
Praca w Łęczycy.

Mechanik
Prawo jazdy kat. B
MarQs Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
tel. 663-735-708

Administrator
Wykształcenie średnie 
lub wyższe, umiejętność 
rozmowy z ludźmi, 
komunikatywność, obsługa 
komputera, rozwiązywania 
konfliktów i słuchania innych, 
doświadczenie zawodowe min. 
1 rok
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca

Specjalista ds. techniczno - 
inwestycyjnych
Wykształcenie średnie 
lub wyższe, umiejętność 
kosztorysowania, znajomość 
przebiegu procesu 

budowlanego, uprawnienia 
budowlane (konstrukcyjno – 
budowlane), doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, chęć do 
pracy
„PHU BH PERFECT”
ul. Poznańska 11
99-100 Łęczyca
tel: 503-107-393

Serwisant sieci internetowej
Wykształcenie średnie lub wyższe 
informatyczne, prawo jazdy kat. B, 
praca na wysokości
QSTER COMPUTERS
Andrzej Kuster
Ul. 1-go Maja 19
99-150 Grabów
tel: 63 219-10-88, 884-976-455

Pracownik wykończeniowy na 
szwalni
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność obsługi dziurkarko 
– guzikarki, doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kontroler jakości w szwalni 
Wykształcenie podstawowe, 
znajomość szycia, doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 
Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kierowca - sprzedawca
Prawo jazdy kat. B, C, mile widziane 
doświadczenie jako kierowca
Firma Handlowa „ROLSPEC” Jerzy 
Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel: 604-941-635
Miejsce wykonywania pracy: 
Witonia

Sprzedawca
Mile widziane doświadczenie w 
branży ogrodniczej lub rolniczej
Firma Handlowa „ROLSPEC” 
Marzena Ogłoszka, Jerzy Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel: 606-444-627
Miejsce wykonywania pracy: 

Grabów
Technolog pakowania
Wykształcenie średnie 
techniczne, umiejętności 
techniczne (dokumentacja, 
uruchomienia, optymalizacji, 
proces technologiczny), 
znajomość obszaru automatyki, 
automatyzacji i technologii 
procesu. Znajomość języka 
angielskiego w stopniu 
komunikatywnym.
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel: 24 721-92-91
e-mail: agata.paczos@htl-strefa.pl

Programista - automatyk
Wykształcenie wyższe 
techniczne (mile widziane o 
kierunku automatyka/robotyka, 
znajomość obszaru automatyki 
i automatyzacji procesu. 
Znajomość języka angielskiego 
w stopniu komunikatywnym.
HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel: 24 721-92-91
e-mail: agata.paczos@htl-strefa.pl

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Ozorków 28,5 m², Iv piętro, 
własność notarialna w bloku 
sprzedam. Dzwonić 7.00-9.00 i 
po 19.00.Tel.: 798-223-160

Sprzedam mieszkanie 50 m² w 

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

Sprzedam działkę budowlaną 4870 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg; 
możliwość podziału, ok/ Ozorkowa. 
Tel.:  511-509-716

Sprzedam ladę chłodniczą na wę-

dliny szer. 180 cm. Tel.: 24-721-14-00
Nowy elektryczny wózek golfowy 
z torbą i zasilaczem ładowania 
akumulatorów sprzedam. Tel.:  24-
388-21-67, 514-872-868

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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Od piątku do nie-
dzieli w Tomaszowie 

Mazowieckim odbywały się Fi-
nały Wojewódzkie Mistrzostw 
Polski Juniorów. Wzięły w nich 
udział cztery drużyny, oprócz 
gospodarzy zespołu Lechii udział 
zapewnili sobie juniorzy Wifamy 
Łódź, UKS MG 13 Łódź oraz Bzury 
Ozorków.

Siatkarze z Ozorkowa w pierw-
szym meczu spotkali się z gospo-
darzami turnieju, którym ulegli po 
pięciosetowym boju 2:3. W drugim 
dniu Bzura zagrała z juniorami Wi-
famy i musiała uznać ich wyższość, 
przegrywając 0:3. W decydującym 
spotkaniu, podopieczni Przemy-
sława Prawdy wygrali z MG 13 
Łódź 3:1 i tym samym zapewnili 
sobie awans do dalszej fazy roz-
grywek jakimi będą ćwierćfinały 

Mistrzostw Polski, które odbędą się 
na przełomie lutego i marca.

Wyniki spotkań turnieju finało-
wego o Mistrzostwo Wojewódz-
twa rozegranego w Tomaszowie.

23.01.2015
KS Lechia Tomaszów 
- Bzura Ozorków 3:2

Wifama Łódź – MG 13 Łódź 3:0
24.01.2015

Lechia – MG 13 Łódź 3:2
Wifama - Bzura 3:0

25.01.2015
Bzura – MG 13 Łódź 3:1

Wifama – Lechia 3:2
Tabela końcowa:

1. Wifama Łódź
2. Lechia Tomaszów
3. Bzura Ozorków
4. UKS MG 13 Łódź

info: mksbzura.pl

Już dziś rozpoczyna się długo wy-
czekiwana przez uczniów przerwa 
zimowa.  Kolejny dzwonek w szko-
łach zabrzmi dopiero 16 lutego. 

Co zrobić z wolnym czasem? 
Na pewno nie tracić go przed tele-
wizorem lub komputerem. Warto 
wykorzystać wyjątkowo ciepłą, 
zimową aurę na spędzanie zabawę 
i spacery na świeżym powietrzu. 
Dla tych, którzy nie wyjeżdżają na 
zimowiska, ciekawą propozycję 
wspólnej zabawy przygotował 
łęczycki Dom Kultury. Już dziś 
rozpoczynają się „Antyczne Ferie”, 
czyli dwa tygodnie zabawy w 
konwencji starożytnych miast oraz 
szereg ciekawych wyjazdów, np. do 
łódzkiego Planetarium lub Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego 

w Łodzi. Dzieci i młodzież bawić 
się będą od 11.00 do 14.00 w przy-
padku zajęć w placówce, godziny 
wyjazdów ustalone zostały inne. 
Na zakończenie ferii uczestnicy 
antycznych zabaw wezmą udział w 
uczcie w stylu rzymskim.

Ofertę zabaw na najbliższe dwa 
tygodnie przygotował także oddział 
dla dzieci i młodzieży łęczyckiej 
biblioteki. Przy ul. Zachodnie 19, we 
wtorki, środy i piątki w godzinach 
9.30 – 11.00 dzieci w wieku 6 – 13 
lat będą brały udział w zajęciach 
plastycznych, komputerowych, 
ruchowych, posłuchają czytanych 
na głos książek i na pewno mile się 
zaskoczą innymi przygotowanymi 
niespodziankami.

(MR)

Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży w okresie 

ferii zimowych zaprasza dzieci 
w wieku 6-13 lat do wspólnej 
zabawy we wtorki, środy i piątki 
w godzinach 9.30-11.00.

W programie:
03.02. - „Przygoda z Pomponem” – 
zajęcia literacko-plastyczne
04.02. – „Mam talent” - karaoke
06.02. – Bajkowa niespodzianka
10.02. - „Kolorowy zawrót głowy” – 
zabawy z chustą animacyjną i inne
11.02. – „Rusz głową” – gry stoliko-
we, komputerowe, kalambury
13.02. – „Do zakochania jeden krok” 
- zajęcia literacko-plastyczne z oka-
zji Walentynek

Ferie 
w bibliotece 
Łęczyca

Ozorków

dwa tygodnie laby

Awans juniorów do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski

zimowe sparingi 7 miejsce w 
wojewÓdztwie 

dziewczĄt z 
“grodzkiej”

Górnik Łęczyca - Stal Głowno 
(7 lutego 2015, boisko CHKS Łódź)

Górnik Łęczyca 
- Włókniarz Pabianice 

(14 lutego 2015, boisko CHKS Łódź)
Górnik Łęczyca - Start Łódź 

(21 lutego 2015, boisko CHKS Łódź)
Górnik Łęczyca 

- Laktoza Łyszkowice 
(1 marca 2015, boisko OSiR Łowicz)

Górnik Łęczyca 
- Zjednoczeni Stryków 

(7 marca 2015, boisko CHKS Łódź)
Górnik Łęczyca - Orzeł Parzęczew 
(14 marca 2015, boisko CHKS Łódź)

Górnik Łęczyca - MKS Tuszyn 
(21 marca 2015, boisko CHKS Łódź)

iNFormator

27 stycznia w Zelowie odbyły się 
Mistrzostwa Województwa w 
tenisie stołowym. Po zaciętych 
bojach podopieczne Krzysztofa 
Bednarka w składzie Julia Matusiak 
i Patrycja Kornacka, zajęły 7 miej-
sce. Występy dziewcząt z ZS im. J. 
Grodzkiej, należy uznać za bardzo 
udane biorąc pod uwagę zdobyte 
przez nie mistrzostwo powiatu i 7 
miejsce w województwie.

info: leczycki.pl

Z 19 startujących zawodników 16 
poprawiło swoje rekordy życiowe. 
Tyczkarze poprawili rekordy ży-
ciowe a przy tym rekordy Łęczycy. 
Katarzyna Mrozińska ustanowiła 
wynik 290 cm a Adrian Mikołajczyk 
360 cm. Rekord Łęczycy poprawił 
również Marek Szymański w biegu 
na 600 m uzyskując wynik 1.20.69 s. 
Swoje rekordy życiowe poprawili 
również Bartosz Tuszyński w biegu 
przez płotki 8.33 s, Paweł Zajma w 
biegu na 60m z wynikiem 7.79s i 
200m z wynikiem 25.85s, Marceli 
Wożniak w skoku wzwyż 185cm, 
Patrycja Kita ustanowiła rekord ży-
ciowy w biegu przez płotki z wyni-
kiem 9.46s. Poza tym bardzo dobrze 
zaprezentowali się młodzicy Marty-
na Tomes, Adam Piskorski, Kamiń-
ski Maciej, Kowalski Dawid,Zatyka 
Kamil wszyscy poprawiając swoje 
rekordy życiowe. 

kolejny udany 
start łęczyckich 

lekkoatletów 
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źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

orzechy włoskie poprawiają 
funkcje poznawcze

Jaka matka, takie córki

orzechy włoskie poprawiają 

Urok stringów...

Jak pies z kotem

A kuku

Hot dogi

Urokliwe baletnice

Jedzenie orzechów włoskich może poprawiać wyniki uzy-
skiwane w testach poznawczych, w tym pamięciowych, 
wpływa pozytywnie na koncentrację uwagi i szybkość 
przetwarzania informacji. 
Zespół badawczy z Los Angeles zauważył, że bez względu 
na wiek, płeć czy pochodzenie etniczne dorośli ochotnicy, 
którzy jedli orzechy włoskie, funkcjonowali poznawczo 
lepiej. Warto przypomnieć, że już wcześniejsze badania 
wskazywały na korzystny wpływ orzechów włoskich na 
ogólne zdrowie mózgu i ograniczenie zaburzeń poznaw-
czych, w tym na możliwe spowalnianie bądź zapobieganie 
postępom choroby Alzheimera.
Na dobroczynny wpływ orzechów mogą mieć wpływ różne 
składniki, m. in. wysoka zawartość składników przeciwutle-
niających oraz występowanie licznych witamin i minerałów. 
Orzechy włoskie to jedyne orzechy, które stanowią istotne 
źródło kwasu α-linolenowego.

Najlepsze sery na pizzę? Międzynarodowy zespół naukow-
ców twierdzi, że idealne połączenie wyglądu i smaku mogą 
zapewnić cheddar lub provolone i mozzarella.
Akademicy oceniali, jak skład i tekstura mozzarelli, 
cheddara, colby’ego (dojrzewającego ok. miesiąca sera 
twarogowego z mleka krowiego), edama, provolone 
(produkowanego we Włoszech sera z ciągniętego twa-
rogu), emmentalera i gruyère’a wpływa na zezłocenie i 
tworzenie pęcherzyków. Cheddar, colby i edam są mało 
elastyczne, dlatego używając ich, nie należy się spodzie-
wać pęcherzyków (ciemnych plam). Wolne tłuszcze nie 
dopuszczają zaś do odparowania płynu, przez co gruyère 
i provolone potrzebują czasu, by się zezłocić, a emmen-
taler nie brązowieje w ogóle. By pizza nie wyglądała na 
nadmiernie wypieczoną, sery te można połączyć z łatwo 
„pęcherzykującą” mozzarellą. 

Modulując wokalizacje, zachodnioafrykańskie szympansy 
Pan troglodytes verus przekazują sobie informacje na temat 
ulubionych owoców, a konkretnie wielkości drzewa, na którym 
rosną oraz dostępnej ich ilości. 
Szympansy dysponują rozbudowanym systemem komuni-
kacyjnym, który obejmuje nie tylko cały wachlarz wokalizacji, 
ale i wyrazy twarzy oraz gesty. Okazało się, że natknąwszy się 
na owoce drzewa Nauclea diderrichii, zwierzęta wydawały 
wyższe dźwięki; w porównaniu do czterech pozostałych 
roślin z zestawienia, wyższa była zarówno dominująca, jak i 
najwyższa częstotliwość. Poza tym małpy dalej różnicowały 
akustyczną strukturę zawołań, przekazując w ten sposób 
informacje o wielkości zasobów ulubionego owocu: mniejsze 
drzewa “opisywały” stale wysokim dźwiękiem, a duże z dużą 
liczbą owoców niższym. Biolodzy twierdzą, że zmienności w 
strukturze zawołań nie można wyjaśnić samym podnieceniem. 

szympansy rozmawiają o drzewachsery do pizzy idealnej


