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Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury mówi o zarzutach

Dzieci były zamykane w przydomowym garażu

Kolejny skandal w Łęczycy z udziałem rodziny zastępczej. Prokuratura przedstawiła zarzuty Elżbiecie M., 
prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, która jako matka zastępcza sprawowała opiekę nad dziećmi. 
59-latka, jak ustalili śledczy, znęcała się nad rodzeństwem: 10-letnim Mariuszem i 12-letnią Patrycją. Dzieci 
za karę nie dostawały jedzenia, były bite a także zamykane w garażu. 
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Łęczyca

Stanisław Kowalczyk
Oczywiście, że pamiętam. Ja kwia-
tów nie kupuję, bo jestem za bardzo 
praktyczny. Kwiaty zwiędną i są do 
wyrzucenia, nie ma z nich żadnego 
pożytku. Wolę kupić żonie na Dzień 
Kobiet czekoladę lub bombonier-
kę, bo wiem, że na pewno będzie 
zadowolona z takiego upominku. 
Mam do obdarowania żonę, córkę 
i synową. Każda z pań otrzyma coś 
słodkiego. 

Aleksy Garwicki
Pamiętam. Kwiaty zawsze były i 
zawsze będą. Jestem z moją żoną 
53 lata po ślubie i na każdą okazję, 
nie tylko Dzień Kobiet małżon-
ka otrzymuje ode mnie bukiet 
kwiatów. O 8 marca pamiętam 
co roku, nie wiem co by było, 
gdybym zapomniał. To uroczy-
stość wszystkich pań i należy ją 
odpowiednio uszanować a żonie 
sprawić przyjemność.

Bogumił Zielonka
Jestem tradycjonalistą i co roku 
kupuję swojej żonie róże na 
Dzień Kobiet. Kiedyś była moda 
na goździki, ale teraz już jej nie 
ma. Była praktykowana raczej w 
dużych zakładach pracy. Róże 
zazwyczaj są ulubionymi kwia-
tami kobiet, moja żona lubi je 
na pewno, dlatego zawsze je 
wybieram. Kwiaty na 8 marca 
muszą być.

Dawid Zieliński
W tym roku pamiętam o tym 
szczególnym dniu. Muszę kupić 
upominki przede wszystkim mamie 
i babci, bo rok temu zapomniałem 
o Dniu Kobiet i było mi głupio z 
tego powodu a kobietom z mojej 
rodziny pewnie przykro. Dziewczy-
ny obecnie nie mam, żeby obdaro-
wać ją kwiatami, więc święto kobiet 
będę obchodził rodzinnie. Pewnie 
kupię kwiaty i czekoladki.

Paweł Wink
Prawdopodobnie wykupię w tym 
roku pół kwiaciarni, mam nadzieję, 
że dostanę jakąś zniżkę. Do obdaro-
wania mam oczywiście swoją żonę, 
która na pewno otrzyma ode mnie 
róże. Poza tym w mojej rodzinie jest 
sporo kobiet, bo mam aż pięć sióstr 
i córkę. Koleżanki z pracy na pewno 
też otrzymają ode mnie kwiaty. 
Róże kupię tylko żonie, pozostałym 
kobietom pewnie tulipany.

Reporter pyta: Czy panowie pamiętają o Dniu Kobiet?

Zmiany na liście refun-
dacyjnej obowiązujące 

od początku marca dotyczą m.in. 
leków na cukrzycę. Zarówno le-
karze, ale przede wszystkim cho-
rzy, liczyli na to, że tańsze będą 
nowoczesne leki, które znacznie 
ułatwiają życie pacjentów. Nie-
stety, proponowane zmiany na 
liście są pozorne, taniej wcale nie 
będzie a najważniejsze potrzeby 
chorych na cukrzycę nie zostały 
uwzględnione. 

Do tej pory cukrzycy za opakowa-
nie leków zawierających metforminę 
płacili tzw. stawkę ryczałtową, 3,20 
zł i tak też zostanie, pomimo że leki 
zostały uwzględnione na liście. Mniej 
o jedną trzecią zapłacą za ich zakup 
nie chorzy na cukrzycę, ale osoby z 
nieprawidłową tolerancją glukozy, 
czyli w stanie przedcukrzycowym. 
Chorzy najbardziej czekali na refun-
dację leków nowej generacji, które w 
doskonały sposób wyrównują po-
ziom cukru w organizmie w sytuacji 
jego nagłego zachwiania. 

- Od 1 marca zostały dokonane 
zmiany odpłatności leków prze-
ciwcukrzycowych. Stosowane do-
tychczas w odpłatności ryczałtowej 
metforminy u osób ze stanem 
przedcukrzycowym będą przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia refun-
dowane w 30%. Nie wprowadzono 
na listy refundacyjne oczekiwanych 
przez środowisko lekarzy i pacjen-
tów nowych leków inkretynowych. 
Koszt leczenia preparatami doust-
nymi to średnio 250 zł miesięcznie, 
a podawanych podskórnie nawet 

500 zł – komentuje dr n. med. Jo-
anna Sawer-Szewczyk, specjalista 
chorób wewnętrznych i diabetologii 
z Łęczycy. - Od kilku tygodni dwie 
łęczyckie apteki zaproponowały 
cenę ok. 170 złotych za jeden z leków 
doustnych z tej grupy. Leki te są prze-
łomem w nowoczesnym leczeniu 
cukrzycy typu 2, gdyż powodują 
regenerację trzustki, naturalne, sty-
mulowane posiłkiem wydzielanie 
insuliny pacjenta, odsuwają średnio 
o 10 lat moment włączenia insulino-
terapii w trakcie wieloletniej kuracji. 
W większości krajów Europy leki te 
są dostępne dla pacjentów w dużo 
niższej odpłatności. 

Miejmy nadzieję, że kolejne zmia-
ny na listach refundacyjnych NFZ 
przyniosą dobre wieści dla osób 
chorych na cukrzycę.

(MR)

Kontenerów na odzież 
używaną jest w mie-

ście wyjątkowo dużo. Szkoda, że 
zazwyczaj nie spełniają swojej 
funkcji. Zamiast wrzucać do nich 
niepotrzebne ubrania, zamienia się 
je w śmietniki. 

Taki widok, jak na zdjęciu, nie-
stety jest dość częsty. Specjalnie 
czy nie, ludzie podrzucają pod 
kontenery reklamówki i worki ze 
śmieciami, które później rozdzie-

rają psy. Ubrania też zazwyczaj 
zamiast do wnętrza pojemnika, 
trafiają obok niego. Pracownicy 
wywożący śmieci nie mają obo-
wiązku sprzątać wokół kontene-
rów. 

Nie ulega wątpliwości, że konte-
nerów w naszym mieście jest zde-
cydowanie zbyt dużo. Gdyby było 
mniej, może wówczas spełniałyby 
pierwotną funkcję.

(MR)

Myjnia samochodowa 
a może skład materia-

łów budowlanych? O planach 
zagospodarowania bazy spół-
dzielni mieszkaniowej poinfor-
mowali nas spółdzielcy, którzy 
nie godzą się z planami wynaj-
mowania terenu na hałaśliwe 
i uciążliwe dla mieszkańców 
pobliskiego bloku biznesy.

- Mieszkamy w bloku naprze-
ciwko bazy i na tamtą stronę 
mamy balkony. Kto to słyszał, 
żeby przy samym bloku robić 
myjn ię samochodową? Albo 
jeszcze gorzej skład budowlany? 
Przecież baza leży przy drodze 
osiedlowej, powinniśmy mieć 
zapewnioną ciszę i spokój. To do-
brze, że zarząd chce wynająć po-
mieszczenia, ale można podpisać 
umowę z jakimś „cichym”najem-
cą – usłyszeliśmy od lokatorów 
bloku przy ulicy Belwederskiej 
85. - Jeżeli będzie potrzeba, to 
zaczniemy zbierać podpisy prze-
ciwko takim planom.

Choć mowa dopiero o wstępnej 
koncepcji i nie podjęto na razie 
żadnej wiążącej decyzji, spół-
dzielcy wolą dmuchać na zimne. 
Boją się, że zarząd podejmie 
decyzje i podpisze umowę wy-
najmu bez konsultacji z miesz-
kańcami. Wówczas zostaliby 
postawieni pod ścianą, czego 
wolą uniknąć. Jak zarząd reaguje 
na sprzeciwy?

- Na ostatnim walnym zgro-
madzeniu spółdzielców jednym 
z omawianych punktów był 
postulat, aby obniżyć koszty 
funkcjonowania bazy SM „Łę-
czycanka”. Systematycznie dą-
żymy, by tak się stało, już udało 
nam się zmniejszyć je o 30 %. W 
niedalekiej przyszłości planuje-
my, aby pracowników przenieść 
do siedziby spółdzielni przy ul. 
Konopnickiej 11a. Wówczas za-
sadne jest wynajęcie lub wydzier-
żawienie terenu i pomieszczeń, 

Dla CuKRzyKów zniżeK nie bęDzie

Dr Joanna Sawer-Szewczyk 
ma nadzieję, że w najbliższym 
czasie Ministerstwo Zdrowia 
weźmie pod uwagę refundację 
nowych leków.

Po Co te KonteneRy?

by zminimalizować koszty stałe 
utrzymania bazy. Dzisiaj w skali 
roku deficyt na Bazie Spółdziel-
ni wynosi kilkadziesiąt tysięcy 
złotych – informuje Jarosław 
Pacholski, prezes „Łęczycanki”. 
- Staramy się pozyskać najemcę, 
żeby zbilansować koszty z przy-
chodami, co może nie być łatwe. 
W chwili obecnej jest to jeszcze 
odległa perspektywa. Do tej pory 
przeprowadzi l iśmy wstępne 
rozmowy z właścicielem firmy 
transportowej, przedstawicielem 
hurtowni handlującej gazem 
propan-butan i  mater iałami 
budowlanymi oraz z przedsię-
biorcą, który jest zainteresowany 
postawieniem w tym miejscu 
ekologicznej myjni samochodo-
wej. Znalezienie najemcy nie jest 
łatwe, gdyż to nie jest tak, że jest 
dużo zainteresowanych i może-
my przebierać w ofertach. Same 
rozmowy nie są równoznaczne 
z podjęciem decyzji, wiec apelo-
wałbym o powściągliwość w tej 
sprawie. Decyzja dotycząca przy-

szłości bazy przed ostatecznym 
podjęciem będzie konsultowana 
z radą nadzorczą oraz ze spół-
dzielcami. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
hurtowni handlującej gazem 
najprawdopodobnie j  n ie bę-
dzie. Opcja ta nie jest brana pod 
uwagę, pozostałe możliwości są 
możliwe. 

tekst i fot. (MR)

Na terenie bazy może powstać myjnia lub skład budowlany

Protest Przeciw myjni 
i budowlanym magazynom 
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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.

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

499zł

Gm.Łęczyca

Łęczyca

We wsi Prusino-
wice mieszkańcy 

starają się uratować bocianie 
gniazdo, które z roku na rok 
coraz bardziej przechyla się w 
stronę linii wysokiego napięcia. 
Jeżeli przechył będzie postępo-
wać, gniazdo niedługo spadnie. 
Bociany nie będą miały gdzie 
wracać, a linie energetyczne zo-
staną uszkodzone. 

Jak twierdzą mieszkańcy wsi, to 
wyjątkowe gniazdo. Bociany co 
roku, już od dawna mają tam po 
kilka młodych. Nie dopuszczą, by 
ptaki nie miały gdzie wrócić. 

- Staramy się zrobić wszystko, żeby 
zabezpieczyć gniazdo. Wysyłam 
pisma, dzwonię, proszę o pomoc. 
Okazało się, że zakład energetyczny 
powinien zabezpieczyć gniazdo, bo 
spadnie na ich linie energetyczne, ale 
oni umywają ręce. Na jedno z pism 
odpowiedzieli, że są ubezpieczeni na 

tego typu zdarzenia. Ochrona środo-
wiska też nie zamierza się podjąć tego 
tematu. Jeśli zakład energetyczny nic 
nie zrobi, a wszystko wskazuje na to, 
że nie, to kto zabezpieczy bocianie 
gniazdo przez zniszczeniem? - pyta 
Małgorzata Wasiak, członek rady 
sołeckiej w Prusinowicach. - Podję-
łam się obrony bocianiego gniazda 
w imieniu wszystkich mieszkańców. 
Staram się coś zrobić, ale już nie wiem 
co i nie wiem do kogo się zwrócić. 
Byłam chyba wszędzie. 

W sytuacji, kiedy zakład energe-
tyczny odcina się od problemu i nie 
deklaruje nawet chęci jakiejkolwiek 
pomocy, trzeba będzie szukać inne-
go rozwiązania. Trudno jednak, aby 
mieszkańcy wsi na własną rękę, bez 
odpowiedniego sprzętu próbowali 
zabezpieczyć gniazdo. O problemie 
we wsi Prusinowice poinformowali-
śmy osobiście wójta gminy Łęczyca. 

(MR)

MaRtwią się o boCianie gniazDo

Wielka tragedia dla naj-
bliższych i niezrozumiała 

dla wszystkich decyzja. Co skłoniło 
24-letniego Marcina do odebrania 
sobie życia? Problemy finansowe a 
może zawód miłosny? To najczęściej 
pojawiające się przyczyny samo-
bójstw wśród młodych ludzi. 

Do tragedii doszło w miniony ponie-
działek, około godziny 23 w jednym z 
bloków przy ulicy Konopnickiej. 

- Słyszałam głośną muzykę, która 
grała już od popołudnia, ale to był 
młody człowiek, często włączał głośniej 
radio. Tego dnia było podobnie, nikt 
nie zwracał na to uwagi aż do godziny 
22. Słyszałam, że sąsiad zszedł z góry 
i zaczął pukać w drzwi. Krzyczał, że 
jak za chwilę muzyka nie ucichnie, to 
zadzwoni po policję. W międzyczasie 
z pracy wróciła dziewczyna, z którą 
razem wynajmowali to mieszkanie, 
nie mogła wejść do środka. Przyjechali 
policjanci, również nie mogli dostać się 
do mieszkania, wezwali straż pożarną 
– relacjonuje sąsiadka. - Nie mogłam 
uwierzyć, gdy okazało się, że ten młody 
człowiek się powiesił. 

W to chyba nikt nie mógł uwierzyć, 
bo trudno zrozumieć, jak w tak mło-
dym wieku można odebrać sobie życie. 

- Mężczyzna, rocznik 1991, czyli 
bardzo młody człowiek, powiesił się na 
kablu antenowym przymocowanym 
do klamki okna. Mężczyzna utrzymy-
wał najbliższy kontakt ze swoją dziew-
czyną. Na miejscu nie było żadnych 
śladów przestępstwa, nie zauważono 

tez żadnych obrażeń na ciele, które 
świadczyłyby o udziale osób trzecich. 
Mimo to przybyły na miejsce lekarz 
udziału osób trzecich nie wykluczył. 
W związku z tym, że w mieszkaniu nie 
ujawniono żadnych śladów, odstąpiono 
od przeprowadzenia sekcji zwłok. 
Rodzina też nikogo nie podejrzewała, 
nie chciała przeprowadzania sekcji. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że męż-
czyzna miał drobne długi, ale nie były 
to duże kwoty – informuje prokurator 
Monika Piłat. - Trudno stwierdzić, co 
mogło być przyczyną targnięcia się na 
własne życie, młody człowiek nie był 
mocno zadłużony, ale wykluczyć tego 

faktu jako przyczynę się nie da. Listu 
pożegnalnego też żadnego nie zostawił. 
Materiały są w dalszym ciągu zbierane. 
Nie dysponuję jeszcze na tę chwilę 
wszystkimi protokołami przesłuchań.

24-latek z nikim się nie pożegnał. 
Tego feralnego dnia był jeszcze w 
pracy u swojej dziewczyny. Nic nie 
wskazywało, że za kilka godzin tar-
gnie się na własne życiem. Nikt też 
nie wiedział, żeby młody człowiek 
miał jakieś poważne problemy. Co 
więc skłoniło go do tak desperackiego 
czynu? Odpowiedzi na to pytanie nikt 
nie potrafi udzielić. 

tekst i fot. (MR)

24-latek odebrał sobie życie

W tym bloku w poniedziałek doszło do tragedii
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu PGR Opiesin
oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania 

na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na 
podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 1235 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Daszyna uchwały Nr V/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu PGR Opiesin.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie 
sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko w terminie do dnia 30 marca 2015 r. Wnioski złożone po 
upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w 
siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich podpisem elektronicznym na adres email: ugdaszyna@op.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczą. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Daszyna.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Udostępnianie odpi-
sów aktów urodzeń, 

małżeństw i zgonów w dowolnym 
Urzędzie Stanu Cywilnego, możli-
wość wzięcia ślubu poza urzędem 
oraz nadania dziecku imienia 
obcego pochodzenia – to tylko 
kilka przykładów „nowości”, jakie 
weszły w życie od 1 marca. To naj-
większa zmiana ustawy „Prawo o 
aktach stanu cywilnego” od 1986 
roku. Dzięki niej mamy łatwiej 
załatwiać sprawy w urzędzie. 

Nowych przepisów jest sporo. 
Największym udogodnieniem 
będzie niewątpliwie odmiej-
scowienie wydawania aktów 
stanu cywilnego – usłyszeliśmy 
w urzędzie. Teraz, po złożeniu 
odpowiedniego wniosku akt bę-
dzie można otrzymać w dowol-
nym Urzędzie Stanu Cywilnego, 
wcześniej trzeba było jechać do 
miejsca urodzenia. 

- Od 1 marca pracujemy na apli-
kacji „Źródło” służącej do obsługi 
Systemu Rejestrów Państwowych, 
aplikacja ta wiele upraszcza. Oprócz 
możliwości pobrania aktu stanu 
cywilnego w dowolnym urzędzie, 
łatwiejsze i szybsze będzie także 
sprostowanie i uzupełnienie aktu 

stanu cywilnego. Opłata się nie 
zmienia, będzie wynosiła tak jak 
do tej pory 39 zł. Pozostałe ważne 
zmiany, to np. możliwość nadawa-
nia dzieciom imion obcego pocho-
dzenia niezależnie od obywatelstwa 
i narodowości rodziców (do tej pory, 
żeby nadać noworodkowi obcoję-
zyczne imię, przynajmniej jedno z 
rodziców musiało być obcokrajow-
cem), wydłużony czas z 14 do 21 dni 
na zarejestrowanie noworodka oraz 
długo wyczekiwana możliwość 
zawarcia związku małżeńskiego 
poza urzędem. Ta ostatnia nowość 
będzie kosztowała młodą parę 1000 
zł – informuje Agnieszka Kubies, 
zastępca kierownika USC w Łęczy-
cy. - Chcę uspokoić naszych intere-
santów, że do 31 sierpnia pracujemy 
na przepisach przejściowych i nowy 
system nie powinien sprawiać żad-
nych trudności. 

Zmianie uległ również czas prze-
chowywania ksiąg stanu cywil-
nego. Do tej pory było to 100 lat i 
tak zostanie w przypadku ksiąg 
zawierających akty urodzenia. O 20 
lat zostanie skrócony czas przecho-
wywania ksiąg z aktami małżeństw 
i zgonów.

(MR)

nowości w usC
Łęczyca

interesanci będą płacić za parking?
Łęczyca Miejsca do zaparko-

wania samochodu 
przed urzędem miejskim zazwy-
czaj znaleźć nie można, zwłasz-
cza w godzinach porannych. Sa-
mochody pozostawione „jak się 
uda” często utrudniają przejazd. 
To spory problem dla urzędu, ale 
jeszcze większy dla kierowców. 
Rozwiązaniem ma być wpro-
wadzenie opłat za parkowanie. 
Tylko dla kogo będzie korzystne 
i czy zlikwiduje problem braku 
miejsc parkingowych?

Choć to dopiero wstępny po-
mysł, który ma być poruszony 
podczas dzisiejszego posiedzenia 
Komisji Gospodarki i Mienia, już 
można zastanawiać się, czy polep-
szy się sytuacja osób parkujących 
przed urzędem miejskim, czy 
może wzbudzi niezadowolenie 
mieszkańców?

- Pomysł utworzenia płatnych 
miejsc parkingowych był już prze-
rabiany za poprzedniej władzy. 
W ostatnim czasie do tej sprawy 
powrócił radny Wojciechowski. 
Chodzi o to, aby zrobić jeden pas 
parkingowy w ciągu samochodów 
płatny. Byłoby to około 40 miejsc. 

Pas bliżej urzędu miałby miejsc do 
parkowania mniej, ponieważ cztery 
wyznaczone są dla banku i dwa dla 
osób niepełnosprawnych. Pomysł 
ten będzie omawiany i dyskutowa-
ny. Nie ma jeszcze decyzji, który z 
pasów miałby być płatny – wyjaśnia 
Zenon Koperkiewicz, przewodni-
czący rady miasta. - Wstępnie mówi 
się, że opłata wynosiłaby 1,50  zł za 
godzinę parkowania. Czy byłby 
zatrudniony pracownik do wypi-
sywania biletów parkingowych, 
czy zostanie postawiony parkomat, 
trudno powiedzieć. Trzeba przeana-
lizować wszystkie możliwości. 

Analizować na pewno będą też 
interesanci, którzy przyjadą zała-
twić sprawę w urzędzie miasta. 

- Nie wiem, czy wprowadzenie 
odpłatności za parkowanie pod 
urzędem miasta to taki dobry 
pomysł. Jeżeli mówimy o dodat-
kowych wpływach do budżetu 
miasta, to na pewno tak, ale dla 
osób przyjeżdżających załatwić 
sprawę w magistracie, to żadne 
udogodnienie – usłyszeliśmy od 
spotkanego na parkingu pod 
urzędem łęczycanina. - Problemu 
z brakiem miejsc raczej nie załatwi 

a jak opłata będzie mała, to każdy 
zapłaci, byle tylko było gdzie za-
parkować. 

Dobrze byłoby znaleźć miejsce 
na utworzenie nowego parkingu 
w pobliżu urzędu miejskiego, 
zwłaszcza, że tuż obok jest budy-
nek sądu i prokuratury. Do tych 
instytucji też przyjeżdża wiele 
osób. Dopóki nie ma znaku zakazu 
zatrzymywania się, można parko-
wać wzdłuż ulicy Konopnickiej.

(MR)

Zapełniony parking przed 
łęczyckim magistratem 

Chodzimy po odchodach! – skarżą się lokatorzy
Łęczyca Mieszkańcy jednego 

z bloków przy ulicy 
Konopnickiej nie mogą już wy-
trzymać ciągłego zanieczysz-
czania klatki schodowej przez 
psa sąsiadów z trzeciego piętra, 
którzy zamiast wyprowadzać go 
na spacer, wypuszczają tylko z 
mieszkania. W okresie zimowym, 
gdy drzwi wejściowe są zamyka-
ne, pies załatwia swoje potrzeby 
na posadzkę.

Problem widać gołym okiem i, 
niestety czuć na odległość. W naj-
gorszej sytuacji są osoby mieszkające 
na parterze.

- W moim mieszkaniu to wszystko 
czuć. Mam drzwi najbliżej schodów. 
Poza tym to wstyd, kiedy ktoś przy-
chodzi w odwiedziny. Cała klatka 
zapaskudzona. Współczuję bardzo 
pani, która sprząta klatki schodowe, 
to nic przyjemnego – komentuje pan 
Zbigniew mieszkający na parterze. - 
To pies sąsiadów z trzeciego piętra, 
nie raz go widziałem. Oni w ogóle 
z nim nie wychodzą a problem jest 
od kiedy zaczęliśmy zamykać drzwi 
wejściowe do klatki. Pies nie może 
wyjść przed blok, więc załatwia 
się wewnątrz. Najbardziej szkoda 
mi tego psa, jest bardzo łagodny, 
spokojny. Kiedy drzwi są otwarte, to 
wychodzi na zewnątrz, ale to tylko 
zwierzę, sam sobie nie otworzy.

- W tamtej rodzinie jest problem z 
alkoholem. Dlatego nie wychodzą z 
psem, nie zawsze są w stanie – słyszy-
my od kolejnego lokatora, pana Anto-
niego. - Jak się wchodzi po ciemku do 
klatki, nieraz można wejść w odchody. 
To skandal. Co  możemy zrobić? 
Mamy się pogodzić z mieszkaniem 
w zasikanej klatce schodowej?

Spotkane na klatce kolejne dwie 
mieszkanki bloku potwierdzają, 
czyj jest pies. Wszyscy mają już 
dosyć. Problem polega na tym, że 

właścicielka psa się do niego nie 
przyznaje. - Ludzie są złośliwi i 
mówią, że to mój pies. Nawet wiem 
kto tak mówi, ale to na pewno nie 
mój pies sika na klatkę schodową i w 
życiu nie będę tego sprzątać – usły-
szeliśmy od lokatorki mieszkania 
na trzecim piętrze. - Ja jestem chora, 
mój mąż też, raczej nie wychodzi-
my z domu. Kiedy byłam zdrowa, 
chodziłam z psem na spacery. Teraz 
jest to niemożliwe. Mój pies jest za-
mknięty, zazwyczaj w łazience i nie 

wypuszczam go na zewnątrz. Jak 
się załatwi w mieszkaniu, to po nim 
sprzątam. W tej klatce jest bardzo 
dużo psów. Ciekawe, że wszyscy 
zganiają na nas. 

Winnego jak zawsze nie ma. 
Nieczystości na posadzce są, nieza-
dowoleni sąsiedzi również. Wszyscy 
już czekają, aby ciepłe dni przyszły 
jak najszybciej, wówczas drzwi wej-
ściowe będą otwarte i pies zacznie 
załatwiać potrzeby przed blokiem.

(MR)
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Mieszkańcy skarżą się na zanieczyszczoną klatkę
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Daszyna – Krainą OZE
Dwie kotłownie na biomasę w 
gminie Daszyna są innowacyjnym 
rozwiązaniem w naszym regionie. 
Po kilku już sezonach grzewczych, 
zauważa się coraz więcej plusów 
wykorzystywania odnawialnego 
źródła energii, jakim jest w tym 
wypadku biomasa.

Co wyróżnia kotłownie na biomasę?

W Gminie Daszyna są dwie kotłow-
nie na biomasę: w Mazewie oraz w 
Daszynie. W obu przypadkach są 
to kotłownie na słomę. słoma może 
stanowić źródło energii niewpływa-
jące ujemnie na efekt cieplarniany 
pod warunkiem utrzymania jej 
wilgotności na poziomie nie wyż-
szym niż 20%. Najlepiej, aby paliwo 
było jak najbardziej suche, wtedy 

podczas spalania nie wydziela się 
tlenek węgla, wzrasta sprawność 
spalania i nie pojawiają się proble-
my z podawaniem paliwa do kotła. 
Dodatkowymi atutami kotłowni na 
słomę są: wykorzystanie lokalnego 
odnawialnego źródła energii, popra-
wa opłacalności produkcji rolniczej, 
redukcja palenia słomy na polach, 
co pozwala uniknąć wielu pożarów i 
degradacji środowiska naturalnego, 
dopływ na lokalny rynek pieniędzy 
za produkcję biopaliwa. 

Czy kotłownie w gminie Daszyna 
realizują 100% zapotrzebowania na 
ciepło w okresie zimowym? 
Kotłownie na biomasę w naszej 
gminie realizują 100% zapotrzebo-
wania na ciepło przez podmioty do 
których jest ono wysyłane. Tak jest 
co roku, od kiedy na terenie gminy 
powstały kotłownie na słomę, nie 
inaczej jest w tym sezonie grzew-
czym. Paliwo – słoma kupowana 
jest od rolników na bieżąco, według 

zapotrzebowania,  w celu uniknięcia 
zbędnych kosztów oraz nadwyżki 
magazynowej. 

Czy odbiorcy są zadowoleni, że 
ciepło dostarcza im kotłownia na 
biomasę?
Mieszkańcy gminy Daszyna zauwa-
żają znaczne plusy podłączenia do-
mowego systemu ogrzewania do 
gminnej kotłowni. Wcześniej sami 
musieli ogrzewać swoje mieszka-
nia i domy, w tym momencie mają 
pewnego rodzaju wygodę, bo 
ciepło jest im dostarczane. Można 
śmiało powiedzieć, że komfort życia 
mieszkańców gminy Daszyna w 
zakresie ogrzewania znaczne się 
zwiększył.

Ile ton słomy spalono w bieżącym 
sezonie grzewczym w kotłowniach 
na biomasę w gminie Daszyna? 
W 2014 roku spalano 1117 ton słomy 
w obu kotłowniach w naszej gminie, 
w tym w Daszynie 651 ton. W styczniu 
tego roku spalono ok 200 ton w obu 
kotłowniach. 

Do kiedy potrwa sezon grzewczy?
Termin zakończenia sezonu grzew-
czego ustalony jest do 15 kwietnia 
każdego roku (zgodnie z obowiązującą 
ustawą), ale jeżeli temperatury po tej 
dacie będą niskie, to kotłownie dalej 
będą dostarczać ciepło do odbiorców. 
Wówczas, po 15 kwietnia, o dacie 
zakończenia sezonu zdecyduje tem-
peratura powietrza. 

Kotłownia w Mazewie

Kotłownia w Daszynie

Łęczyca Kolejna afera z rodziną 
zastępczą. Prokuratura 

przedstawiła zarzuty 59-letniej 
Elżbiecie M., prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Łę-
czycy, która do niedawna pełniła 
też rolę matki zastępczej. Można się 
spodziewać, że niedługo będzie akt 
oskarżenia i sprawa sądowa. Szefo-
wej TBS-u grozi do 5 lat więzienia. 

Biegli ustalili, że podejrzana biła 
rodzeństwo: 10-letniego Mariusza 
i jego o 2 lata starszą siostrę Patry-
cję. Dzieci zeznały, że opiekunka 
ograniczała im dostęp do jedzenia 
i zamykała w garażu. Dochodzenie 
w sprawie psychicznego i fizycz-
nego znęcania się nad dwojgiem 
podopiecznych trwało od 9 września 
ub. roku.

To wydaje się niemożliwe, że w 
Łęczycy po raz kolejny wybuchła 
afera z rodziną zastępczą. A jednak 
znów ogólnopolskie media mówią o 
kolejnym dramacie dzieci. Jak mogło 
dojść do tego, że Patrycja i Mariusz 
byli bici i głodzeni? Rodzeństwo 
zeznało, że było zastraszane przez 
opiekunkę. Dzieci miały nie mówić 
o tym, jak są traktowane w domu 
matki zastępczej. 

Rodzeństwo (oprócz Mariusza i 
Patrycji, także pełnoletni obecnie: 
Agnieszka i Krzysztof) trafiło do 
Elżbiety M. w 2008 roku. Dwa lata 
później Agnieszka opuściła rodzinę 
zastępczą. Krzysztof został wyklu-
czony z postępowania. Przedstawio-
ne zarzuty dotyczą znęcania się nad 

najmłodszymi dziećmi. Przesłucha-
no m.in. matkę zastępczą, kuratora 
sądowego oraz szkolnego pedagoga. 
W obecności psychologa na wniosek 
prokuratury, przed sądem przesłu-
chane zostały także dzieci. 

- Całokształt dokonanych usta-
leń doprowadził do przedstawie-
nia 59-latce zarzutów dotyczących 
znęcania się nad dwojgiem pod-
opiecznych, tj. 10-letnim chłopcem i 
12-letnią dziewczynką. Z zebranych 
dowodów wynika, że począwszy od 
2010 roku dochodziło do sytuacji, że 
podejrzana wszczynała awantury 
podczas których używała wobec ma-
łoletnich słów obelżywych, dziew-
czynkę niejednokrotnie zamykała w 
garażu, ograniczała dzieciom dostęp 
do jedzenia i kontakty z rówieśni-
kami, szarpała i popychała dzieci, 
zadawała im uderzenia różnymi 
przedmiotami i rękoma – informuje 
Krzysztof Kopania, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi. - Pod-
czas przesłuchania podejrzana nie 
przyznała się do przedstawionych 
zarzutów.

Matka zastępcza nie może uwie-
rzyć, że dzieci oskarżyły ją o znęca-
nie się nad nimi. Uważa, że dobrze 
wywiązywała się ze swoich obo-
wiązków. 

- Przygarnęłam do siebie całe 
rodzeństwo i chciałam dla nich 
jak najlepiej. Nigdy się nad nimi 
nie znęcałam, a głos podnosi się w 
każdej rodzinie. Nie znam domu, 
w którym rodzice choć raz nie na-

krzyczeliby na dziecko a ja miałam 
z tymi dziećmi ogromne problemy 
wychowawcze, mimo to chciałam 
dla nich dobrze – usłyszeliśmy od 
Elżbiety M. - Decyzja o byciu matką 
zastępczą była chyba najgorszą w 
moim życiu. Bardzo jej żałuję, bo 
będę odpowiadać przed sądem za 
niewinność. Zamkną mnie teraz do 
więzienia? Jestem tak roztrzęsiona, 
że nie wiem co o tym wszystkim 
myśleć. Chyba pozostaje mi tylko 
odebrać sobie życie. 

Wizyty koordynatora PCPR w 
domu Elżbiety M. nie ujawniły żad-
nych nieprawidłowości. Gdy na-
uczycielka zaczęła zgłaszać swoje 
zastrzeżenia wobec matki zastępczej, 
niezapowiedziane kontrole nasiliły się. 
Dzieci zostały ostatecznie zabrane po 
lekcjach przed końcem roku szkolnego 
i już nie wróciły do domu „cioci”.

- Kiedy pojawiły się niepokojące 
sygnały, że dzieci mogą być źle 
traktowane, kontrole pracowników 
PCPR w domu matki zastępczej 
przeprowadzane były znacznie czę-
ściej – mówi Anna Olczak, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęczycy. - O problemie w 
tej rodzinie zastępczej koordynatora 
PCPR-u powiadomił pedagog szkol-
ny (wychowawca klasy). W kwietniu 
2014 r. matka zastępcza złożyła wnio-
sek o rezygnacji z dniem 30.06.2014 
r. z funkcji rodziny zastępczej.  Ro-
dzeństwo zostało odebrane matce 
zastępczej przed upływem tego ter-
minu a dzieci umieszczone w innej 

NiE jEstEm KatEm – mówi prezes tBs

rodzinie zastępczej. Ze swej strony 
robimy wszystko, żeby nigdy więcej 
nie doszło do podobnych sytuacji, 
jak to miało miejsce już w dwóch 
rodzinach zastępczych w Łęczycy. 
Zatrudniliśmy dwóch dodatkowych 
pracowników terenowych, którzy 
minimum raz w miesiącu kontro-
lują rodziny zastępcze. Wszystkich 
rodzin zastępczych mamy około 
60. Podczas wizyt w rodzinach 
pracownicy zawsze rozmawiają 
z dziećmi na osobności, wszyscy 
podopieczni mają do nas numery 
telefonów. Wyczulamy dzieci na 
wszelkie możliwe sposoby, by ni-
gdy nie bały się mówić o sytuacji w 
domu. W drugiej połowie 2014 roku 

przeprowadziliśmy też w rodzinach 
kontrolę przestrzegania praw dziec-
ka. Organizujemy także dla rodzin 
szkolenia mające podnieść ich kom-
petencje wychowawcze.

Ciekawe, jak wypada kontrola 
starostwa nad Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie i dlaczego, 
pomimo wcześniejszych zapewnień 
władz powiatu o braniu pod lupę ro-
dzin zastępczych, ponownie doszło 
w Łęczycy do dramatu dzieci. Jaka 
jest odpowiedź starostwa? Iden-
tyczna jak tłumaczenie kierownik 
Olczak. Kolejna kontrola PCPR w 
Łęczycy zostanie przeprowadzona 
w tym miesiącu. 

Małgorzata Robaszkiewicz 

Anna Olczak, kierownik PCPR w Łęczycy, zapewnia o 
wzmożonych kontrolach rodzin zastępczych. Pytanie jednak 
brzmi: dlaczego samotna prezes TBS-u otrzymała pod opiekę 
tak liczne rodzeństwo?
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Promocja „Multiczwórka” jest dostępna dla umów kredytu gotówkowego zawartych na okres do 12 miesięcy na podstawie wniosku złożonego w okresie 1.12.2014 – 28.02.2015 r. w Oddziałach i Placówkach Partnerskich 
oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Promocja nie dotyczy wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku mają lub w okresie do 180 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku mieli w Banku kredyt 
lub pożyczkę gotówkową. Wyliczenia reprezentatywne dla promocji na dzień 20.11.2014 r.: stała stopa oprocentowania kredytu 4%, całkowita kwota kredytu netto 2500 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
12,03%, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 2657,28 zł, wysokość miesięcznej raty 221,44 zł. Całkowity koszt kredytu 157,28 zł, w tym odsetki 57,28 zł oraz kredytowana prowizja 100 zł. 
Regulamin Promocji oraz Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku oraz na bph.pl. Bank uzależnia przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia,  
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym  
z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA z siedzibą przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
Kredyt gotówkowy Multiczwórka zajął pierwsze miejsce w rankingu TotalMoney.pl „Kredyt gotówkowy na święta - 1 000 zł  (klient zewnętrzny)” oraz „Kredyt gotówkowy na święta - 2 000 zł (klient zewnętrzny)”, listopad 2014 r.

KREDYT GOTÓWKOWY
MULTICZWÓRKA
Doskonały z każdej strony
oprocentowanie tylko 4% 
prowizja tylko 4% 
kwota do 4000 zł
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Ozorków, ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

reklama

Niemożliwe? A jednak. 
Ta sama ulica, dwie 

kamienice naprzeciwko siebie a 
tabliczki na budynkach całkiem 
inne. I wcale nie chodzi o inny 
numer budynku, to byłoby zbyt 
oczywiste. 

Zarządca zamawiając tabliczki 
z numeracją kamienic prawdo-
podobnie się pomylił. Dziwne 
jednak, że nikt nie zwrócił na to 
uwagi. Czyżby błąd dostrzegali 
tylko lokatorzy? – Kamienica stoi 
na ulicy J. Grodzkiej, na wszystkich 
budynkach jest prawidłowa nazwa, 
na naszej kamienicy jest nazwa 
ul. Grodzka. Wydaje mi się, że tak 
jest od czasu termomodernizacji 
budynku sprzed kilku lat. Chyba 
nikogo to nie interesuje, ważne, że 
listy trafi ają do adresatów. To tak 
jak z ulicą M. Konopnickiej, nie ma 
ulicy Konopnicka – wyjaśnia jeden 

z lokatorów. – Nasza kamienica 
w ogóle jest chyba ewenementem 
w Łęczycy. Na ścianie wisi tabli-
ca z zarządzeniem ówczesnego 
administratora z 1965 roku, żeby 
lokatorzy dbali o kamienicę w czy-
nie społecznym. Jak tak popatrzę 
na naszą kamienicę, to czasami 
odnoszę wrażenie, że od tych 50 
lat nie było tutaj żadnego remontu. 
Administrator uważa, że po co ma 
robić remonty i malować klatkę 
schodową, jak lokatorzy zaraz i 
tak wszystko zniszczą. Niestety, tu 
nie ma warunków do normalnego 
życia, poręcz przy schodach jest 
urwana a sufi t sypie się na głowę.

Zarówno o jedną, jak i drugą spra-
wę zapytaliśmy zarządcę budynku. 

- Wszystkie pieniądze jakie 
miasto przekazuje na remonty 
budynków są przeznaczane w 
pierwszej kolejności na najpilniej-

sze potrzeby, np. uszczelnianie 
dachów czy wymianę okien i 
drzwi. Malowanie czy remonty 
wnętrz nie są pilne do wykonania 
i to właśnie na nie przeważnie bra-
kuje pieniędzy. Argument, że nie 
wykonamy remontu, bo lokatorzy 
nie szanują tej pracy nie jest słusz-
ny – usłyszeliśmy od Zbigniewa 
Gluby, kierownika zakładu za-
rządzania nieruchomościami w 
PGKiM. – Jeżeli chodzi o tabliczkę 
z nazwą ulicy, to wyślę tam nasze-
go pracownika. Jeżeli okaże się, 
że są jakieś nieprawidłowości, to 
zostaną one usunięte.

Chyba rzeczywiście błędna na-
zwa ulicy na jednym z budynków 
nikomu nie przeszkadza, skoro 
nawet zarządca nieruchomości o 
tym nie wiedział i nikt wcześniej 
tego faktu nie zgłosił. 

(MR)

wędkarze zaczęli sezon
Łęczyca

Łęczyca

Wędkarze na 
duże ryby na 

razie nie liczą, ale prze-
cież nie tylko o to w 
wędkowaniu chodzi. 
W końcu można po-
siedzieć nad zalewem 
i odpoczywać w ciszy 
na świeżym powietrzu. 

Pier wsze zawody 
wędkarskie odbędą się 
w kwietniu, niektórzy 
niedługo zaczną się do 
nich przygotowywać, 
inni będą spędzać wolny 
czas w ulubiony sposób. 
Pierwsi wędkarze nad 
łęczyckim zalewem już 
szykują przynętę. 

- Dla mnie dzisiaj jest 
pierwsze łowienie ryb 
od ubiegłorocznej jesie-
ni. Jest ciepły, słoneczny 
dzień, woda nie jest już 
zamarznięta, postanowi-
łem więc trochę sobie tutaj 
posiedzieć. Pierwsza ryba jest już w 
siatce, maleńka, ale to nie szkodzi. 
Większe sztuki będą dopiero pod 
koniec kwietnia, na początku maja, 
jak będzie dużo cieplej. Złapała się 
zaraz jak tylko zarzuciłem haczyk 
– opowiada Marian Rojewski spo-
tkany w ubiegłym tygodniu nad 
zalewem. - Przychodzę łowić ryby, 
bo bardzo to lubię, kiedy ma się 
dużo czasu, przyjemnie jest sobie 
posiedzieć nad wodą z wędką i cze-
kać aż coś się złapie. Ja w zawodach 

udziału 
już nie biorę, to zabawa dla młod-
szych. 

Wędkowanie rekreacyjne jest 
dla każdego, bez względu na 
wiek. Teraz może nie jest jeszcze 
aż tak ciepło i na całodzienne 
przesiadywanie nad wodą chyba 
nikt się nie zdecyduje. Nic jednak 
nie stoi na przeszkodzie, aby 
w bardziej lub mniej słoneczny 
dzień trochę sobie powędkować. 

(MR)

Marian Rojewski cieszył się z pierwszej złowionej w tym sezonie ryby

jedna ulica, dwie nazwy

Dwie różne nazwy na kamienicach znajdujących się po przeciwnych stronach ulicy
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ogłoszenie
ozoRKowsKa sPółDzielnia MieszKaniowa

z siedzibą w ozorkowie, ul. staszica 1
przeprowadzi w dniu 12.03. 2015 roku przetargi na lokale mieszkalne położone w Ozorkowie

PRzetaRgi RozPoCzną się 12 MaRCa 2015R. w sieDzibie sPółDzielni 
w ozoRKowie, ul. stasziCa 1 o goDz. 10 00

Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu 
10.03.2015r. w godz. 

930-1430.  Ustalone wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 11 marca 2015r.,  na 
konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie nr konta: 11 8786 0001 

0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 12.03.2015r.” 
Zainteresowani mogą kontaktować się telefonicznie: 

(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

OGŁO S Z E N I E

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

przeprowadzi w dniu 12.03.     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

Lotnicza 4a m 18 IV piętro
1 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
25,25 48 854,00 4600,00

Lotnicza 6 m 51 III piętro
 3 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
52,60 97 963,00 5600,00

Lotnicza 8 m 27 II piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
46,08 87 406,00 5600,00

Lotnicza 8 m 36 parter
   2 pok., kuchnia,  łazienka z wc,

przedpokój
37,64 68 737,00 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 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

Armii Krajowej 16

m 18
III piętro

2 pok., kuchnia, łazienka , wc,

przedpokój 
48,40 89 360,00 5600,00

Parzęczew

Parkowa 3b m.9
I piętro

3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój
60,84 92 452,00 5600,00

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

Lokale zostaną udostępnione dla sprawdzenia stanu technicznego w dniu
10.03.2015r. w godz. 930-1430. 

Ustalone wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 11 marca 2015r.,  na konto Spółdzielni                 
w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 12.03.2015r.”

Zainteresowani mogą kontaktować się telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.

Pani Bogusława (nazwisko do 
wiadomości red.) prawie co-
dziennie idzie na żebry pod po-
pularną „Stodołę”. - Już dawno 
przełamałam wstyd – mówi pod-
opieczna MOPS, która narzeka 
na zbyt małe zasiłki.

Jest środek tygodnia. Dochodzi 
godzina 12. Przed domem han-
dlowym kobieta w przybrudzonej 
kurtce i podartych dżinsach wysta-
wia rękę po jałmużnę. 

- Ludzie dają zazwyczaj 2 złote, 
choć zdarzają się tacy, którzy wyj-
mą z portfela jakiś banknot – sły-
szymy od pani Bogusławy. 

Podopieczna Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej powiedziała 

Żebrze w centrum ozorkowa 

„Nie mam drobnych” - usłyszała pani Bogusława od młodej 
ozorkowianki

Podopieczna MOPS prosiła też o wsparcie przy bankomacie 

Zamiast pieniędzy niektórzy 
dawali jedzenie 

nam, że nie może przeżyć ze skrom-
nych zasiłków przyznawanych przez 
ośrodek pomocy. Na utrzymaniu ma 
uczące się dziecko. Mąż nie pracuje. 

- Ledwo wiążemy koniec z końcem. 
Te parę groszy, które dostaję z żebra-
nia przeznaczam głównie na jedzenie. 
Ci którzy mnie znają wiedzą, że nie 

wydaję pieniędzy na alkohol.
Pod „Stodołą” spędziliśmy z pod-

opieczną ośrodka prawie godzinę. 
Ozorkowianie niechętnie dzielili 
się pieniędzmi. Średnio na 10 za-
czepionych osób, zaledwie jeden 
mieszkaniec dawał datek. Bywali i 
tacy, którzy zamiast pieniędzy prze-

kazywali kupioną chwilę wcześniej 
żywność. 

- Proszę nie tylko o pieniądze, ale 
również o coś do zjedzenia. Czasa-
mi pytam też o to, czy ktoś mógłby 
mi dać jakąkolwiek pracę – mówi 
kobieta.

(stop)

reklama
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 126: Czyja rola, tego stóg.
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* Wchodzi facet do mięsnego i mówi:
- Dzień Dobry, proszę 40 dkg polędwicy 
sopockiej.
Babka podchodzi do lady, kroi.
- Ojojoj, ale mi się ukroiło, może być 7 kilo? 

* Nowak dobiera się do żony. Ale ta 
narzeka:
- Oj, kochanie, dzisiaj boli mnie głowa.
- To może ja skoczę do sąsiadki po tabletkę i wrócę za godzinkę... 

* * *
* Wraca mąż do domu i zastaje w nim zapłakaną żonę, która 
pakuje w pośpiechu walizki.
- Co robisz?! - pyta.
- Odchodzę! Zdradziłeś mnie! - odpowiada żona i rzuca w niego 
plikiem zdjęć, na których widać jak uprawia on seks z kochanką. 
Mąż ze spokojem przegląda zdjęcia po czym zwraca się do żony:
- Kochanie, uspokój się! Wszystko się ułoży! Musimy tylko 
wyjaśnić kto te zdjęcia zrobił i dlaczego chce zniszczyć nasze 
małżeństwo. 

* * *
* Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W pierwszym 
dniu namalowała 20 km pasów, w drugim dniu 5 km pasów, 
a w trzecim tylko 1 km. W tym samym dniu wzywa ją szef i 
mówi:
- Co się z panią dzieje? Coraz wolniej pani pracuje!
- Że ja wolno pracuję? Po prostu do wiadra z farbą mam coraz 
dalej. 

* * *
* Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego Jasia:
- Jasiu, dlaczego płaczesz?
- Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem!
Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasiowi. Jasiu przestaje 
płakać, pani odchodzi. Po chwili jednak znów słyszy donośny 
płacz Jasia.
- Jasiu, a czemu teraz płaczesz?
- Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym nie zgubił tamtych 2 
złotych, miałbym teraz czteeeeeeery! 

* * *
* Lekarz do lekarza:
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już dawno 
zejść, a on zdrowieje!
Na to kolega:
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna! 

ZUPA Z KURCZAKIEM I MAKARONEM RYŻOWYM
Składniki:
• 2 ćwiartki kurczaka
• 3 ziarna ziela angielskiego
•  175 g makaronu ryżowego – najlepiej użyć wąskich wstążek
• 1 para kurzych piersi
• 1 łyżka sosu rybnego
• 1 mała cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka świeżo posiekanego imbiru
• 1/2 łyżeczki mielonej kurkumy
• 1 duże czerwone chilli
• 2 łyżki oleju
• 3-4 łyżki mąki z cieciorki
• 250 ml mleka kokosowego
• olej do smażenia 
Do dekoracji:
• 1 szalotka
• 2–3 jaja na twardo
• 1 czerwona cebula
• 1 cytryna
• 1 suszone chilli
• 1-2 łyżki posiekanej kolendry lub pietruszki 
Etapy przygotowania: Ćwiartki kurczaka zalewamy wodą 
(1-1,5 l), dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i szczyptę 
soli. Gotujemy 30-40 minut. Możemy zastąpić wodę 
bulionem z kurczaka (wtedy potrzebny jest 1 litr płynu). 
Gotujemy makaron według 
instrukcji na opakowaniu. Kurze 
piersi kroimy w niewielką kostkę, 
polewamy sosem rybnym i 
odstawiamy. Miksujemy razem 
cebulę, czosnek, imbir, kurkumę 
i pozbawione nasion chilli. Do-
dajemy 1/2 szklanki wywaru 

z kurczaka, tak by powstała jednolita pasta. Do głębokiej 
patelni lub garnka wlewamy olej, dodajemy pastę z przypraw 
i smażymy 2-3 minuty, ciągle mieszając. Wrzucamy kurczaka 
i smażymy 3 minuty. Na koniec wlewamy połowę bulionu z 
kurczaka, doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień i 
gotujemy jeszcze ok. 10 minut. W miseczce mieszamy mąkę z 
cieciorki i pół szklanki wody. W drugim garnku podgrzewamy 
resztę bulionu z kurczaka, dodajemy do niego mąkę roz-
prowadzoną wodą i dokładnie mieszamy, aby nie powstały 
grudki. Gdy mąka się już rozklei i wywar lekko zgęstnieje, 
przelewamy go do zupy z kurczakiem – na wszelki wypadek 
możemy użyć sitka, tak by w zupie nie było żadnych grudek. 
Zagotowujemy, a gdy zupa zacznie wrzeć, dodajemy mleko 
kokosowe, doprawiamy do smaku solą lub sosem rybnym 
i jeszcze raz zagotowujemy. Możemy też dodać do zupy 
mięso, na którym gotowaliśmy bulion – bez skóry i kości, 
podzielone na niewielkie kawałki. Szalotki kroimy na cie-
niutkie piórka lub plasterki i smażymy na głębokim tłuszczu 
na złoty kolor, po czym osączamy na papierowym ręczniku. 
W miseczkach układamy makaron (jeżeli się posklejał lub 
kompletnie wystygł, możemy zalać go na minutę wrzątkiem), 
do każdej nalewamy porcję zupy. Na wierzchu kładziemy 
ćwiartki jajek na twardo, plasterki cytryny, pokruszone chilli, 
piórka z czerwonej cebuli, smażoną szalotkę i posiekaną 
natkę lub kolendrę. 

PIECZONE BITKI WIEPRZOWE Z CEBULKĄ
Składniki:
• 200g wieprzowiny
• 2 duże cebule
• 2 łyżki oleju rzepakowego
bulion: 250ml wody, obrana marchewka, ziemniak, przy-
prawy:
• sól, pieprz, łyżka mąki
• opcjonalnie: ziemniaki, sałatka meksykańska

Etapy przygotowania: Do 
wody wrzucamy umyte i obrane 
warzywa, dodajemy przyprawy 
i zagotowujemy. Zostawiamy na 
średnim ogniu. Mięso myjemy, 
osuszamy ręcznikiem papiero-
wym. Jeśli jest taka potrzeba, 
kroimy w kostkę i   rozbijamy 
na 0,5 centymetrowe części. 
Solimy i pieprzymy z każdej strony, panierujemy w mące. Na 
p  atelni dobrze rozgrzewamy 1 łyżkę oleju, wrzucamy mięso 
i obsmażamy przez ok. 2 minuty z każdej strony, aż będzie 
złociste. Podsmażone mięso dodajemy do gotującego się 
bulionu. Zostawiamy pod przykryciem na ok. 20 minut. Na 
patelni dobrze rozgrzewamy 1 łyżkę oleju, wrzucamy mięso 
i obsmażamy przez ok. 2 minuty z każdej strony, aż będzie 
złociste. Podsmażone mięso dodajemy do gotującego się 
bulionu. Zostawiamy pod przykryciem na ok. 20 minut. Na 
patelni (na tym samym oleju) podsmażamy pokrojoną w pół-
księżyce (chyba tak to się nazywa ;p) cebulę, aż będzie miękka 
i lekko złocista. Jeśli oleju jest zbyt mało, dodajemy kolejną 
łyżkę. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni C. Przekładamy 
mięso do naczynia żaroodpornego, przykrywamy cebulką z 
tłuszczem. Dodałam również 1/2 szklanki bulionu. Pieczemy 
przez ok. 15 minut. Na patelni (na tym samym oleju) pod-
smażamy pokrojoną w półksiężyce cebulę, aż będzie miękka 
i lekko złocista. Jeśli oleju jest zbyt mało, dodajemy kolejną   
łyżkę. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni C. Przekładamy 
mięso do naczynia żaroodpornego, przykrywamy cebulką z 
tłuszczem. Dodałam również 1/2 szklanki bulionu. Pieczemy 
przez ok. 15 minut. Na patelni (na tym samym oleju) podsma-
żamy pokrojoną w półksiężyce (chyba tak to się nazywa ;p) 
cebulę, aż będzie miękka i lekko złocista. Jeśli oleju jest zbyt 
mało, dodajemy kolejną łyżkę. Nagrzewamy piekarnik do 180 
stopni C. Przekładamy mięso do naczynia żaroodpornego, 

przykrywamy cebulką z tłuszczem. Dodałam również 1/2 
szklanki bulionu. Pieczemy przez ok. 15 minut.

SERNIK PISTACJOWY NA CZEKOLADOWYM SPODZIE
Składniki:
Spód:
• czekoladowe ciasteczka - ok. 150 g
• pół łyżeczki kakao
• 30 g roztopionego masła
Masa:
• 400 g serka t  warogowego
• 30 ml skondensowanego mleka słodzonego
• 60 g pokruszonych orzeszków pistacjowych
• łyżka gotowej pasty pistacjowej
• 2 jajka
• łyżeczka proszku do pieczenia
• 3 łyżki mąki
• czekoladowe płatki
oraz garść pokruszonych orzeszków pistacjowych do 
dekoracji
Etapy przygotowania: Ciastka rozbijamy blenderem, 
dodajemy roztopione masło i całość miksujemy. Ugnia-
tamy na dnie blachy i wstawiamy na 10 minut do lodówki, 
by spód stężał. Pozostałe składniki (oprócz orzeszków) 
miksujemy, aż powstanie jednolita serowa masa. Na ko-
niec wsypujemy do niej płatki czekoladowe oraz orzeszki 
pistacjowe i delikatnie mieszamy. Masę serową wlewamy 
na ciasteczkowy spód i wsta-
wiamy całość na 25 minut do 
piekarnika (190 stopni, góra/
dół). Sernik nie powinien być 
suchy, wystarczy jak “zetni  e 
się” góra. Wystudzony sernik 
dekorujemy pokruszonymi 
pistacjami. 

* * * 
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W kalendarzu jeszcze zima a za oknem już przedwiośnie. Temperatura powietrza jest coraz wyższa a słońce 
częściej pojawia się na bezchmurnym niebie. Choć przyroda jeszcze nie do końca wybudziła się z zimowego 
snu, w naszych domach można witać już wiosnę. Wszystko za sprawą kolorowych, wiosennych kwiatów, które 
coraz bardziej zapełniają łęczyckie kwiaciarnie. Hiacynty, żonkile, narcyzy i oczywiście tulipany przypominają 
o zbliżającym się końcu zimy. Mimo, że pogoda jeszcze może płatać fi gle, bo przecież w marcu jak w garncu, 
śniegu oglądać już raczej nie będziemy.

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

w kwiaciarniach już wiosna 

W kwiaciarniach jest już z czego wybierać

Fiolet i róż są bardzo popularne

Są już nawet zajączki
Wiosenne bukiety cieszą się 
zainteresowaniem łęczycan

Kolorowo jak w ogrodzie

Tulipany stały się 
symbolem wiosny

Żonkile można ładnie 
skomponować

Prymulki kuszą kolorami

Hiacynty pięknie się rozwijają
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O problemach z ter-
minową wypłatą za-

siłków a także brakiem talonów 
na opał dla podopiecznych MOPS 
zapytała szefową ośrodka pomo-
cy radna Karolina Kręcikowska.

- Napisaliście prawdę. Do apte-
ki, w której pracuję, przychodzą 
podopieczni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i żalą się, że nie 
mają pieniędzy na zakup leków, bo 
nie otrzymali zasiłku – mówi radna 
Kręcikowska, która postanowiła 
poruszyć temat podczas miejskiej 
sesji. 

Pracownicy tech-
niczni Zespołu 

Szkół w Modlnej spotkali się z 
wójtem Tomaszem Komorow-
skim. Rozmawiano o wzroście 
pensji, które zdaniem kucharek, 
sprzątaczek, pracowników obsłu-
gi są zbyt niskie. 

- Poprosiłem w urzędzie o przy-
gotowanie zestawienia płac pra-
cowników technicznych i okazało 
się, że w Ozorkowie osoby z taki-
mi kwalifikacjami i wykonujące 

takie prace mają jeszcze mniejsze 
pensje niż w szkole w Modlnej 
– mówi wójt. - Z tego co się do-
wiedziałem, to wynagrodzenia 
ludzi żądających podwyżek są 
na poziomie 1800-2000 zł brutto. 
Rozmawiałem już ze skarbnikiem 
urzędu gminy. Jeżeli uda nam 
się wygospodarować środki na 
podwyżki, to przekażemy szkole 
pieniądze na ten cel w ramach 
dotacji celowej.

(stop)

DoMagają się 
wyższyCh Pensji

Gm. Ozorków

Ozorków

Pracownicy ZS w Modlnej chcą więcej zarabiać 

Wójt szuka pieniędzy dla pracowników

Kto pomoże niuni?
Gm. Ozorków Przystanek w 

Leśmierzu, w 
pobliżu sklepu ogólnospożyw-
czego, upodobała sobie Niunia 
(jak mówią o niej mieszkańcy) 
– bezpańska suka, którą najpraw-
dopodobniej kilka tygodni temu 
poprzedni właściciel wyrzucił w 
tym miejscu z samochodu. 

- Niunia jest bardzo przyjaciel-
ska – mówi jedna z mieszkanek. 
- Przychodzi tutaj, bo dajemy jej 
jeść. Zawsze się kupi jakąś kiełbasę 
w sklepie i nakarmi nią biedulę. 
Niunia jest szczenna i potrzebuje 
pomocy.

Zapytaliśmy, czy nie lepiej byłoby 
Niuni w schronisku dla zwierząt.

- To odpada – usłyszeliśmy. - Do 
schroniska na pewno jej nie oddamy. 
Najlepiej, jakby znalazł się jakiś dobry 
gospodarz z dużym podwórkiem i 
przygarnął do siebie sunię. 

W Leśmierzu Niunia jest od ja-
kiegoś czasu najbardziej rozpozna-
walnym bezdomnym mieszańcem. 
Rzuca się w oczy nie tylko z powodu 
swojego wzrostu, ale również ufno-
ści. Podbiega do ludzi i z radością łasi 
się do przechodniów. Czy znajdzie 
nowy dom? 

(stop)

Co z tyMi zasiłKaMi? – pyta radna

Radna Karolina Kręcikowska 
zainteresowała się sytuacją w 
MOPS

Jak łatwo można było zauważyć 
Magdalena Wąsiołek, dyrektor 
MOPS w Ozorkowie, miała spore 
trudności z odpowiedziami na 
dociekliwe pytania radnej.

- Nie dysponujemy takimi środ-
kami, aby wypłacać zasiłki z dnia 
na dzień. Ale nasi podopieczni mak-
symalnie czekają na pieniądze 2-3 
dni – poinformowała radę miasta 
dyrektor ośrodka.

- A co z talonami na opał? – dopy-
tywała radna.

Okazało się, że problemy ośrodka 
pomocy to brak wystarczających 

Dyrektor MOPS (w środku) mówiła m.in. o zasiłkach dla 
podopiecznych 

środków finansowych.
- Opał, to trudny temat – przy-

znaje dyrektor Wąsiołek. - Pienię-
dzy brakuje i musimy niestety 
selekcjonować pomoc. Ci, którzy 
starają się o talony na opał, mają 
umowę z miastem na zbieranie 
chrustu z miejskiego lasu lub par-
ku. Sytuacja jest trudna.

Karolina Kręcikowska powie-
działa nam, że zażąda od dyrektor 
MOPS odpowiedzi na piśmie. 

(stop)

Dopalacze w Ozorkowie 
Krzysztof Szerląg, wychowaw-
ca z ośrodka Monar, przedsta-
wił samorządowcom zatrważa-
jące dane na temat dostępności 
narkotyków. Stwierdził, że 
dopalacze jest łatwiej kupić niż 
alkohol. 

- Gwałtownie rośnie liczba mło-
dych osób, które mają problemy 
z narkotykami. Ostatnio niestety 
ponownie mamy do czynienia 
z powrotem dopalaczy. Gdy or-
ganizowałem pierwsze mityngi 
z uzależnionymi osobami, to na 
spotkania przychodziły trzy osoby. 
Teraz jest ich piętnaście – mówi pra-
cownik Monaru. - Dopalacze są do-
stępne i praktycznie łatwiejsze do 
kupienia od alkoholu. Sprzedawca 
procentów zazwyczaj pyta klienta 
o wiek. W przypadku dopalaczy 
takich pytań nie ma. 

Radni chcieli wiedzieć, gdzie 
w Ozorkowie sprzedawane są 
dopalacze.

Krzysztof Szerląg mówi o dopalaczach dostępnych w Ozorkowie 

- Takim handlem trudni się coraz 
więcej dilerów, którzy sprzedają 
narkotyki w swoich mieszkaniach. 
Oczywiście informacje o tym gdzie 
można kupić dopalacze dostępne 
są też w internecie – poinformował 
samorządowców K. Szerląg, który 

dodał, że po narkotyki sięgają 
coraz młodsi ludzie. 

O problemie z narkotykami 
wśród uczniów mówiła również 
niedawno na łamach Reportera 
Ewa Pałasz, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Ozorkowie. Poradnia coraz 
częściej pomaga młodym osobom 
uzależnionym od używek.

- Przychodzą do nas rodzice 
uczniów ostatnich klas szkół pod-
stawowych, którzy mają ogromny 
problem. Okazuje się, że ich dziec-
ko zaczęło już eksperymentować z 
narkotykami. W gimnazjach pro-
blem z narkotykami jest jeszcze 
większy a w liceum staje się czymś 
powszechnym – powiedziała nam 
E. Pałasz. 

Wydaje się, że na tle takich wy-
powiedzi potrzebne są bardziej 
zdecydowane działania policji. 

(stop)Ozorkowska młodzież eksperymentuje z narkotykami



112 MARCA 2015
Nowy
Tygodnik
Regionalnyburzliwe obrady samorządowców

Ozorków

Strażacy przez cały weekend 
walczyli z palącymi się belami 
słomy należącymi do gospo-
darstwa rolnego Waldemara 
Dobrowolskiego. To nie pierw-
sze takie pożary na terenie 
gospodarstwa. Na przestrzeni 
kilku lat ogień strawił już setki 
ton słomy. Co dziwne, straty 
notuje jedynie W. Dobrowol-
ski. Czy przedsiębiorca komuś 
się naraził? Czy są to celowe 
podpalenia?

Mieszkańcy muszą 
przygotować się na 

sporą podwyżkę za śmieci. Podczas 
ostatniej sesji miejskiej radni zatwier-
dzili wzrost cen do 20 zł za odpady 
niesegregowane i połowę mniej za 
śmieci segregowane. Przeciwko takie-
mu rozwiązaniu zagłosował jedynie 
Jan Kromkowski – były kontrkandy-
dat obecnego burmistrza w niedaw-
nych wyborach samorządowych.

To właśnie między niedo-
szłym burmistrzem a włoda-
rzem Ozorkowa wywiązała się 
na sesji najostrzejsza wymiana 
zdań. 

- Panie burmistrzu, obniżka cen 
za śmieci, którą zafundował pan 
mieszkańcom przed wyborami 
była jedynie kiełbasą wyborczą – nie 
przebierał w słowach radny Krom-
kowski. 

Jacek Socha nie pozostawił tych 
słów bez komentarza.

- To nie była żadna kiełbasa wy-
borcza, panie radny – odpowiedział 
burmistrz. - Wtedy były takie realia, 
że cenę można było obniżyć. Dziś 
jest inaczej i dlatego rozmawiamy o 
podwyżkach. 

Radni dopytywali szefa Ozorkow-
skiego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego o powody podniesienia cen. 

z dymem poszły sterty słomy

W Leśmierzu podpalacz sieje strach

Na razie nie wiadomo, kto podpala sterty słomy 

Waldemar Dobrowolski liczy straty spowodowane podpaleniami 

Sterty słomy paliły się na obrze-
żach Leśmierza oraz w Skotnikach. 
W akcji gaszenia brało udział kilka 
jednostek strażackich. Już teraz 
wiadomo, że ogień strawił słomę 
wartą kilka tysięcy złotych. 

- W tym roku to pierwsze poża-
ry słomy. W ubiegłym były dwa, 
a jeszcze rok wcześniej również 
paliła się słoma – mówi Waldemar 
Dobrowolski. - Nie ukrywam, 
że dla mnie te pożary są bardzo 
zagadkowe. Oczywiście, zastana-

W Leśmierzu podpalacz sieje strach

Na razie nie wiadomo, kto podpala sterty słomy 

Sterty słomy paliły się na obrze-
żach Leśmierza oraz w Skotnikach. 

Sterty słomy paliły się na obrze-
żach Leśmierza oraz w Skotnikach. 

Sterty słomy paliły się na obrze-

W akcji gaszenia brało udział kilka 
jednostek strażackich. Już teraz 
W akcji gaszenia brało udział kilka 
jednostek strażackich. Już teraz 
W akcji gaszenia brało udział kilka 

wiadomo, że ogień strawił słomę 
jednostek strażackich. Już teraz 
wiadomo, że ogień strawił słomę 
jednostek strażackich. Już teraz 

- W tym roku to pierwsze poża-
ry słomy. W ubiegłym były dwa, 

- W tym roku to pierwsze poża-
ry słomy. W ubiegłym były dwa, 

- W tym roku to pierwsze poża-

a jeszcze rok wcześniej również 
ry słomy. W ubiegłym były dwa, 
a jeszcze rok wcześniej również 
ry słomy. W ubiegłym były dwa, 

Waldemar 
a jeszcze rok wcześniej również 

Waldemar 
a jeszcze rok wcześniej również 

. - Nie ukrywam, 
że dla mnie te pożary są bardzo 

. - Nie ukrywam, 
że dla mnie te pożary są bardzo 

. - Nie ukrywam, 

zagadkowe. Oczywiście, zastana-
że dla mnie te pożary są bardzo 
zagadkowe. Oczywiście, zastana-
że dla mnie te pożary są bardzo 

Widziałam płomienie z bloku – 
mówi B. Arent

wiałem się nad tym dlaczego 
płonie jedynie moja słoma. 
Nie złapałem nikogo za rękę 
i nie będę rzucał żadnych 
oskarżeń. Choć może na-
sunąć się myśl o celowości 
tych działań. 

Właściciel gospodar-
stwa rolnego twierdzi, że 
nie ma wrogów, którzy w 
ten sposób mogliby mu 
zaszkodzić. Dodaje jed-

nak, że nie wyklucza opcji 
związanej z zemstą lub zło-

śliwością ludzką. Być może 
ogień podkłada rozżalony były 

pracownik gospodarstwa.
- No cóż, wiele osób przewinęło 

się przez moje gospodarstwo. Ale 
na pewno nikt ze zwolnionych pra-
cowników nie przyszedł do mnie 

i nie powiedział mi, że jeszcze go 
popamiętam.

Barbara Arent widziała płonące 
sterty słomy.

- Mieszkam w bloku naprzeciwko 
pola na którym składowana była 
słoma. Ogień był naprawdę potężny. 
Płomienie wzbijały się na wysokość 
kilku metrów. Widok na długo 
pozostanie w mojej głowie – mówi 
pani Barbara. 

Niektórzy mieszkańcy mają już 
gotową odpowiedź.

- Komuś po prostu się nie podoba, 
że Dobrowolski jest bogaty. Ma dużo 
ziemi i pieniędzy. Te podpalenia, 
to celowa robota – twierdzi jeden z 
mężczyzn z którym rozmawialiśmy 
o pożarach. - Oby tylko piroman nie 
obrał sobie innych celów.  

(stop)

ostre spięcie na sesji. 
Poszło o podwyżkę  

Nie usłyszeli jednak konkretów 
związanych z kalkulacją kosztów 
komunalki.

- Nie będę udostępniał na forum 
publicznym takich danych – mówił 
Grzegorz Stasiak, prezes OPK. - W 
interesie fi rmy jest to, aby kalkulacja 
pozostała tajemnicą. Mogę jedynie 
podać ważniejsze powody dla któ-
rych wprowadzenie podwyżki cen 
stało się koniecznością. Mieszkańcy 
nie segregują dobrze śmieci i dlatego 
nie mamy przychodu związanego 
chociażby z odzyskiem surowców 
wtórnych. Poza tym ilość odpadów 
wzrosła, w tym zielonych. Oczywi-
ście najważniejsza jest tu kwestia 
podwyżki, którą wprowadziła 
sortownia w Krzyżanówku. 

Na sesji padły konkretne kwoty, 
choć i tu były rozbieżności. Ozor-
kowskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, po zaakceptowaniu przez 
radę podwyżek, będzie otrzymywać 
miesięcznie z tytułu odbioru śmieci 
prawie 162 tysiące zł. Przed podwyż-
ką kwota ta była znacznie mniejsza. 

Zdaniem niektórych radnych aktu-
alne „przychody śmieciowe” OPK 
nie zostały rzetelnie przedstawione 
na sesji przez skarbnika miasta. 

Burmistrz argumentował, że 
wprowadzenie podwyżek było 
koniecznością.

- Nie mamy wpływu na to, że Za-
kład Zagospodarowania Odpadami 
w Krzyżanówku narzucił nam i 
innym gminom tak wysokie ceny. 
Choć zabrzmi to paradoksalnie, ale 
zostaliśmy postawieni pod ścianą. 
Nie możemy wozić odpadów gdzie in-
dziej, ani niczego negocjować. Gdyby-
śmy teoretycznie zdecydowali się na 
tańszą sortownię, to gmina płaciłaby 
kary a przedsiębiorstwo komunalne 
mogłoby stracić prawo do wywozu 
śmieci – tłumaczył burmistrz.

Jak się dowiedzieliśmy duża 
dysproporcja pomiędzy ceną za 
odpady segregowane a niesegrego-
wane wymóc ma na mieszkańcach 
segregację śmieci. Podwyżki będą 
obowiązywać od 1 kwietnia. 

(stop)

Pomiędzy obecnym burmistrzem a jego niedawnym kontrkandydatem doszło do ostrej wymiany zdań

Przeciwko podwyżkom zagłosował jedynie radny Jan Kromkowski 
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Warsztaty prasowe, telewizyjno 
– filmowe „Poszukiwania ma-
łej ojczyzny”, udział w zajęciach 
na Uniwersytecie Łódzkim – to 
główne działania w projekcie dla 
parzęczewskich gimnazjalistów, 
realizowanym od początku roku 
przez Stowarzyszenie Pamięć – 
Tożsamość – Rozwój oraz Forum 
Inicjatyw Twórczych. 

- Zanim tu przyjechałem, za-
stanawiałem się, czy całą moc 
kierować na nauczenie młodzieży 
warsztatu filmowca, montażu i 
wyższego standardu dziennikar-
stwa, aby robili swoją telewizję w 
jakimś okienku www, czy raczej 
humanistycznie, artystycznie 
zainspirować, rozkochać w pracy 
w terenie, z ludźmi – mówi Wal-
demar Czechowski – reżyser, 
operator filmowy i scenarzysta, 
prowadzący warsztaty filmowe 
dla gimnazjalistów z Parzęczewa. 
W praktyce okazało się, że obydwa 
zamysły da się połączyć, choć to 
bardzo trudne. Zanim rozpoczę-
ły się warsztaty wymieniliśmy 
mnóstwo e-maili, odbyliśmy wiele 
rozmów, żeby jak najlepiej przy-
gotować program warsztatów 
filmowych dla młodych ludzi z 
Parzęczewa. No i w końcu pierw-

sze spotkanie – pełen pasji, energii, 
wiedzy, serdeczny i bezpośredni 
Waldemar Czechowski i… za-
chwycona młodzież! Młodzi ludzie 
z zapałem wykonywali polecenia 
instruktora, biegali z telefonami 
komórkowymi, żeby znaleźć jak 
najlepsze miejsce do fi lmowania, 
ćwiczyli z profesjonalną kamerą 
i sprzętem oświetleniowym, za-
dawali pytania gościowi, chciwie 
słuchali objaśnień trudnych termi-
nów, funkcjonujących w żargonie 
fi lmowca. Waldemar Czechowski 
wydobył z młodych ludzi, to co 
najlepsze – ich polot, zapał i inte-
ligencję. Oni sami podkreślali, że 
czują się na warsztatach doskonale. 
– Jest naprawdę fajnie, zajęcia są bardzo 
ciekawe, czego się, mówiąc szczerze, 
nie spodziewałem – mówi Sebastian 
Rogala. 

Entuzjazm wśród młodzieży 
wzbudziła wizyta w parzęczew-
skim urzędzie gminy, gdzie uczest-
nicy warsztatów filmowali wójta 
Ryszarda Nowakowskiego. Dla 
niektórych była to nie tylko pierwsza 
praca z kamerą, ale także pierwsza 
wizyta w gabinecie parzęczewskie-
go wójta. Młodzi ludzie na początku 
nieśmiało, z czasem z coraz większą 
swobodą zadawali wójtowi pyta-
nia, fi lmowali kamerą i aparatami 
telefonicznymi. Wszyscy (łącznie z 
Waldemarem Czechowskim) byli 
miło zaskoczeni, że wójt Nowakow-
ski potrafi  opowiadać nie tylko o 
urzędowych obowiązkach, ale także 

o swoich zainteresowaniach. Młodzi 
fi lmowcy dowiedzieli się, że Ryszard 
Nowakowski jest pasjonatem muzy-
ki, kolekcjonerem płyt winylowych, 
a w swoim domu ma 28 kolumn! 
Niektóre z nich zresztą skonstruował 
sam, doprowadzając do perfekcyjnej 
jakości dźwięku. Młodzież umówiła 
się wstępnie z gospodarzem na 
następne spotkanie, tym razem w 
domu wójta, gdzie będzie można 
przygotować „przebitki” do fi lmu, 
np. zdjęcia regałów z płytami czy 
sprzętu nagłośnieniowego. 

Strzałem w dziesiątkę okazało się 
także zaproszenie na warsztaty w 
charakterze bohatera tworzonego 
fi lmu pana Stanisława Frątczaka, 
85-letniego pasjonata historii nasze-
go regionu. Pan Stanisław, mimo 
starszego wieku jest w doskonałej 
formie, chętnie odpowiadał na py-
tania młodzieży i cierpliwie znosił 
wszystkie przygotowania – ustawie-
nie odpowiedniego światła i kamer. 
Gimnazjaliści słuchali z zaintereso-
waniem zarówno wojennych wspo-
mnień, jak i poglądów i refl eksji go-
ścia, dotyczących bieżących spraw. 
Oprócz wartości merytorycznej 
opowieści pana Frątczaka, warto 
podkreślić jego piękną polszczyznę, 
którą się posługuje i doskonały, 
„radiowy” głos, co stwierdził prowa-
dzący warsztaty. Obydwaj panowie 
znaleźli zresztą wspólny język – obaj 
zarażeni ideą „małych ojczyzn”, obaj 
pasjonaci podróży (pan Stanisław z 
konieczności – krótszych i najczęściej 

Poszukiwania małej ojczyzny

rowerowych), Waldemar Czechow-
ski, także tych poza granice kraju, 
i poza granice Europy. Twórca ma 
na swoim koncie podróże do Indii, 
Nepalu, Tybetu, Japonii. Wszędzie 
oczywiście robił fi lmy. Jest wybit-
nym twórcą, wielokrotnie nagradza-
nym za swoje fi lmy, a jednocześnie 
skromnym i serdecznym człowie-
kiem. Spotkanie z kimś takim jest 
niewątpliwie niezwykle cenne dla 
młodzieży. Efekty warsztatowych 
zmagań będzie można obejrzeć w 
Internecie, na tworzonym właśnie 
fanpage’u oraz na stronie interneto-
wej www.foruminicjatyw.pl.

Warsztaty fi lmowe to nie jedyne 
zajęcia, w których młodzież uczest-
niczy w ramach projektu. Młodzi 
uczą się także warsztatu dzienni-
karza prasowego, uczestniczą w 
zajęciach, podczas których poznają 
podstawowe zagadnienia z zakresu 
dziennikarstwa: podział na gatunki 
ze względu na tematykę i formę 
przekazu, charakterystykę nowych 

mediów, cechy dobrego dziennika-
rza itp. Odrębne zajęcia poświęcone 
będą dziennikarstwu interneto-
wemu oraz lokalnemu. Młodzież 
będzie uczestniczyła także w zaję-
ciach prowadzonych dla studentów 
dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Łódzkim. Gimnazjalistom bardzo 
spodobała się ta perspektywa, już za 
dwa tygodnie jedziemy do siedziby 
Katedry Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Społecznej UŁ – pięknego, 
nowoczesnego gmachu Wydziału 
Filologicznego, żeby wziąć udział 
w zajęciach z dziennikarstwa spor-
towego, prowadzonych przez dr. 
Rafała Siekierę. W planie kolejne 
wyjazdy, między innymi na zajęcia 
z dziennikarskich źródeł informacji, 
gatunków publicystycznych czy 
dziennikarstwa radiowego. 

W ramach projektu są także prze-
widziane warsztaty dla dorosłych 
dziennikarzy obywatelskich, lub osób, 
które chcą nimi zostać. 

Renata Nolbrzak

Warsztatowy wywiad telewizyjny z wójtem Gminy Parzęczew 
Ryszardem Nowakowskim

Katarzyna Dereń, 
właścicielka mie-

szańca grzywacza chińskie-
go i pinczera miniaturki, 
nie ma najmniejszego 
problemu, aby schować 
swojego pupila do torby i 
w ten sposób spacerować 
po mieście. 

- Gdy tak sobie spacerujemy, 
to nie ma chyba przechodnia, 
który by się za nami nie obejrzał 
– słyszymy od pani Katarzyny. 
- Piesek jest mały i już nie 
urośnie. Jest z nim sporo 
radości. 

Ferdek pochodzi ze 
Zgierza. Waży niewie-
le ponad ki logram. 
Uwielbia spać z pa-
nią w łóżku. 

- Trzeba tylko 
na niego uwa-
żać, aby go nie 
p r z y g n i e ś ć 
–  m ó w i  z 
uśm ie c hem 
właśc ic ie l-
ka. - To taka 
n a sza  m a-
skotka. Wy-
daje mi się, że 
nasz Ferdek 
jest jednym 
z najmniej-
szych psów w 
Ozorkowie. 

(stop)

Kamienica przy ul. 
Listopadowej 38/40 

zlokalizowana jest na wprost wy-
sypiska na którym miasto składuje 
m.in. stare płyty chodnikowe i inne 
komunalne odpady. O sprawie pisa-
liśmy już jakiś czas temu. Lokatorzy 
wybierają się do burmistrza, aby 
poinformować o uciążliwościach. 
Mają nadzieję, że teren zostanie 
uporządkowany.

- Nieczystości na wysypisku przy-
bywa. Czas, aby burmistrz zaintereso-
wał się naszym losem – mówi Maria 
Barylska. 

Ryszard Barylski, mąż pani Marii, 
też nie ukrywa złości.

- Nie można tak żyć. Śmierdzi, biegają 
tu szczury. Najgorzej, że teren wcale nie 

został zabezpieczony. Oprócz miasta na 
wysypisko wysypują śmieci również 
inni. Góra nieczystości rośnie a wysy-
pisko się rozrasta. Dochodzi do tego, 
że popiół wysypywany jest na drodze, 
tuż przy naszej kamienicy - słyszymy.

Zdaniem lokatorów popiół wraz z 
niedopałkami papierosów przywożo-
ny jest z pobliskiego ośrodka Monar/
Markot.

- Zapytałam, dlaczego wysypują 
tu popiół. Usłyszałam, że mają na to 
pozwolenie miasta – mówi Bogusława 
Wolska. - Gdzie my żyjemy, jeśli nasze 
władze pozwalają na to, aby brudzić 
pod oknami lokatorów.

M. Barylska potwierdza słowa są-
siadki.

(stop)

Ferdek do torby i na spacer
Ozorków

Ozorków
Katarzyna Dereń, 

właścicielka mie-
szańca grzywacza chińskie-
go i pinczera miniaturki, 
nie ma najmniejszego 
problemu, aby schować 
swojego pupila do torby i 
w ten sposób spacerować 

- Gdy tak sobie spacerujemy, 
to nie ma chyba przechodnia, 

- Gdy tak sobie spacerujemy, 
to nie ma chyba przechodnia, 

- Gdy tak sobie spacerujemy, 

który by się za nami nie obejrzał 
to nie ma chyba przechodnia, 
który by się za nami nie obejrzał 
to nie ma chyba przechodnia, 

– słyszymy od pani Katarzyny. 
który by się za nami nie obejrzał 
– słyszymy od pani Katarzyny. 
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- Piesek jest mały i już nie 
– słyszymy od pani Katarzyny. 
- Piesek jest mały i już nie 
– słyszymy od pani Katarzyny. 

urośnie. Jest z nim sporo 

Ferdek pochodzi ze 
Zgierza. Waży niewie-
le ponad ki logram. 
Zgierza. Waży niewie-
le ponad ki logram. 
Zgierza. Waży niewie-

Uwielbia spać z pa-
le ponad ki logram. 
Uwielbia spać z pa-
le ponad ki logram. 

- Trzeba tylko 
na niego uwa-
żać, aby go nie 
na niego uwa-
żać, aby go nie 
na niego uwa-

p r z y g n i e ś ć 
–  m ó w i  z 
uśm ie c hem 

daje mi się, że 

z najmniej-
szych psów w 
z najmniej-
szych psów w 
z najmniej-

(stop)

na listoPadowej Proszą burmistrza o Pomoc

Mieszkańcy chcą, aby teren przed kamienicą został uporządkowany 

Maria Barylska, podobnie jak inni lokatorzy, ma dość wysypiska 
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ogłoszenie

Ozorków Iwona Adamczew-
ska złożyła inter-

pelację do burmistrza Jacka 
Sochy dot. zorganizowania 
bezpłatnej pomocy prawnej 
d la  n iez amoż nych mie sz-
kańców, poprzez nawiązanie 
współpracy Urzędu Miasta  w 
Ozorkowie z Kliniką Prawa 
Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Łódz-
kiego. 

G łów ny m  c e le m  d z i a ł a l -
ności Kliniki jest udzielanie 
bezpłatnych porad prawnych 
osobom n iezamożnym, któ-
rych trudna sytuacja material-
na nie pozwala na opłacenie 
pomocy prawnej świadczonej 
przez zawodowego adwokata 
lub radcę prawnego. Studen-
ci V roku Wydziału Prawa  i 
Administracji  Uniwersytetu 
Łódzkiego mogliby bezpłat-
nie udzielać pomocy prawnej 
n iezamożnym mieszkańcom 
Ozorkowa.  

-  Naw i ą z a ł a m  k o nt a k t  z 
K l i n i k ą  P rawa.  Ko ordy n a-
t o r  K l i n i k i  p o i n f o r m ow a ł 
m n ie  o  wa r u n k ac h ,   k tór e 
musi spełnić jednostka chcąca 
podjąć  współpracę. Warun-
kiem koniecznym nawiązania 
współpracy jest: udostępnie-
nie pomieszczenia, w którym 
st udenci  mogą przy jmować  

interesantów  raz lub dwa razy 
w tygodniu, zapewnienie moż-
liwości kopiowania dokumen-
tów, zwrot kosztów dojazdu do 
Ozorkowa dla studentów, czas 
trwania dyżuru studentów  - 
2  godz. raz lub dwa razy w 
tygodniu, czas trwania pro-
jektu:  październik- grudzień 
oraz marzec –maj. Kryterium 
f inansowym skorzystania z 
pomocy, wg regulaminu Kli-
niki Prawa,  jest suma 900 zł 
netto przypadająca na osobę 
w rodzinie. Studenci po roz-
mowie z klientem  pracują nad 
sporządzeniem opinii praw-
nej, do której zostają dołączo-
ne gotowe pisma procesowe 
lub oficjalne listy skierowane 
do odpowiednich urzędów – 
mówi radna Adamczewska. - 
Ozorków to miasto, w którym 
wielu mieszkańców boryka się 
z trudnościami materialnym, 
wiele osób jest bezrobotnych. 
Spośród  1404 bezrobotnych 
tylko 164 ma prawo do zasiłku. 
Właśnie Ci mieszkańcy byliby 
potencjalnymi klientami Kli-
niki Prawa. Zapotrzebowanie  
na bezpłatną pomoc prawną 
jest olbrzymie, w dzisiejszych 
czasach bez edukacji prawnej 
i pomocy prawnej trudno eg-
zystować. Dlatego  władzom 
miasta powin no za leżeć na 

Prawnicy pomogą najuboższym?
zadbaniu o to, by mniej za-
możni jego mieszkańcy mogli 
uzyskać bezpłatną, profesjo-
nalna pomoc prawną z zakresu 
prawa c y w i l nego,  k a r nego, 
spad kowego,  p rawa  p rac y, 
u b e z p i e c z e ń  s p o ł e c z nyc h . 
Koszt utworzenia bezpłatnego 
Studenckiego  Punktu Infor-
macji Prawnej – Klinika Prawa 
dla budżetu miasta nie byłby 
wysoki:  ok.  100 -200 zł  mie-
sięcznie. Liczę, że burmistrz 
poprze ten pomysł. 

(stop)

INFORMACJA 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz.518 z późn. 
zm./, sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las, ul. 
Katowickiej 7  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszony został na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a 
także na stronie internetowej www.ug-ozorkow.pl w dniach od 
18.02.2015 r. do 11.03.2015 r. 

ogłoszenie

ogłoszenie
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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 

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

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

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

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

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

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

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe o kierunku 
mechanicznym, prawo jazdy kat. D, 
doświadczenie w danym zawodzie 
– min. 2 lata
PKS Sp z o. o. 
Ul. Belwederska 7a
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-23-07, 517-180-774
Miejsce zgłaszania się kandydatów: 
PKS Sierpów 105

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie min. podstawowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej 
i komputera, pracowitość, 
sumienność, uczciwość
PPH-U „MARIA”
Maria Jura
Ul. Kaliska 10a
99-100 Łęczyca
tel: 609-804-680

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji kierowców, karta 
kierowcy do tachografu cyfrowego, 
mile widziane doświadczenie 

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

•  Sprzedam M-3,  46,08 m² przy ulicy Konopnickiej (4 
piętro) w Łęczycy. Tel.: 693-265-197

•  Sofy, fotele; drewno – kolor orzech, przedwojen-
ne po renowacji – sprzedam. Tel.: 783-955-969

•  Wełna mineralna Knauf,  gr. 15 cm, 150m² - sprzedam. 
Tel.: 664-720-082

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

• Silnik Wartburg 353 W – technicznie sprawny Tel.: 
500-336-322

zawodowe
JULMAR-TRANS Michał Pichalak
Jarochówek 3
99-107 Daszyna
tel: 781-483-300

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży damskiej, 
umiejętność szycia na stębnówce i 
overlocku.
Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29
95-035 Ozorków
tel: 606-138-287

Konstruktor Opakowań / 
Technolog ds. wdrożeń nowych 
spakowań
Wykształcenie min. średnie 
techniczne lub mile widziane 
wyższe techniczne. Znajomość 
AutoCas, pakietu Adobe, rysunku 
technicznego. Znajomość 
języka angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. Doświadczenie 
w zakresie opakowań i pracy w 
środowisku produkcyjnym.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl

Asystent  sędziego
Posiadanie obywatelstwa polskiego 
i korzystanie z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich. Nieskazitelny 
charakter. Ukończone studia wyższe 
prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł 
magistra prawa lub zagraniczne 
uznane w Polsce. Ukończone 24 lata.
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
- wniosek o zatrudnienie na 
stanowisku asystenta sędziego
- własnoręcznie sporządzony życiorys 
i informację o przebiegu kariery 
zawodowej
- oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis dokumentu 

potwierdzającego ukończenie 
studiów wyższych na kierunku 
prawo w Rzeczypospolitej Polskiej 
i uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra albo oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis dokumentu 
potwierdzającego ukończenie 
zagranicznych studiów wyższych 
na kierunku prawo uznanych 
w Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie odrębnych przepisów
- oświadczenie, o którym mowa w 
art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 
2001r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych
- oświadczenie, że jest obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z 
pełni praw  cywilnych i obywatelskich
- aktualną fotografię zgodną z 
wymaganiami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych
Do zgłoszenia kandydat może 
dołączyć dokumenty potwierdzające 
dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Sąd Rejonowy w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 16
99-10 Łęczyca

Zgłoszenia należy składać w 
terminie do dnia 17 lutego  2015 
roku bezpośrednio w siedzibie Sądu 
Rejonowego  w Łęczycy pok. 110 w 
godzinach urzędowania sądu lub 
przesłać za pośrednictwem  poczty 
na adres: Sąd Rejonowy w Łęczycy
Oddział Administracyjno-Finansowy
99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 
16
z dopiskiem: konkurs na stanowisko 
asystenta sędziego.

Zgłoszenia, które zostaną złożone po 
terminie nie będą uwzględniane. 
Regulamin konkursu jest do wglądu 
na stronie internetowej sądu www.
leczyca.sr.gov.pl 
Agent – sprzedawca
Wykształcenie minimum zawodowe 
o kierunku sprzedawca. Umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej oraz pracy 
na komputerze. Mile widziane 
doświadczenie.
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca
ul. Pl. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca

ogłoszenie
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Duże sukcesy odniósł w sezonie 
halowym wychowanek MKLA Łę-
czyca reprezentujący aktualnie MKS 
Aleksandrów, Dawid Wawrzyniak. 
Na Halowych Mistrzostwach Polski 
zdobył srebrny medal w skoku 
wzwyż z bardzo dobrym wynikiem 
216cm. Rezultat ten jest o 3cm lep-
szy od obowiązującego minimum 
kwalifikacyjnego na Mistrzostwa 
Europy Juniorów które w sezonie letnim odbędą się w Eskilstunie [Szwecja]. 
Poziom sportowy zawodnika wskazuje na to, że powinien zakwalifikować 
się do ścisłego finału imprezy. Obecnie Dawid trenuje w Łęczycy i od 
przyszłego roku będzie reprezentował MKLA Łęczyca. 

(and)

Czwarte miejsce w biegu fina-
łowym na 800m na Halowych 
Mistrzostwach Polski zajął Ma-
rek Szymański. To największy 
sukces w karierze zawodnika 
MKLA Łęczyca. Marek miał 
bardzo dobry cały sezon. Kil-
kakrotnie poprawiał rekord 
Łęczycy na tym dystansie i 
nie zawiódł też w biegu fina-
łowym. 

Brązowy medal na Halowych 

Mistrzostwach Wielkiej Brytanii dla 
Roberta Wolskiego

Mieszkający aktualnie w Angli 
zawodnik MKLA Łęczyca, Robert 
Wolski, zdobył brązowy medal w 
skoku wzwyż z wynikiem 218m na 
Halowych Mistrzostwach Wielkiej 
Brytanii. Wynik ten plasuje go aktu-
alnie na trzeciej pozycji w tabelach 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Zawody odbyły się w Sheffield. 

(and)

24 lutego odbył się w Grabowie 
Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Szkół Gimnazjalnych o Mistrzo-
stwo Powiatu i Puchar Starosty 
Łęczyckiego.

Do rywalizacji przystąpiło pięć 
drużyn: z Grabowa, Piątku, No-
wego Gaju, Topoli Królewskiej i 
Witoni. Po wyczerpującej rywali-
zacji pierwsze miejsce wywalczyła 
reprezentacja Grabowa, na drugim 
miejscu uplasowała się szkoła z 
Piątku, na trzecim Dziewczęta z To-

poli Królewskiej. Poniżej przedsta-
wiamy wyniki wszystkich spotkań.
Piątek – Topola królewska 0:1
Nowy Gaj - Witonia 2:0
Grabów – Piątek 3:0
Topola Królewska – Nowy Gaj 2:0
Witonia – Grabów 0:1
Topola Królewska – Witonia 2:1
Piątek – Nowy Gaj 2:0
Nowy Gaj - Grabów 1:3
Piątek – Witonia 3:0
Topola Królewska – Grabów 1:2

http://www.gmtk.edu.pl

W Grabowie odbyły się Mistrzo-
stwa LZS Powiatu Łęczyckiego 
“Mała Piłkarska Kadra Czeka” do 
zawodów przystąpiło sześć dru-
żyn: SP Grabów, SP Kadzidłowa, 
SP Piątek, SP Świnice Warckie, 
SP Topola Królewska oraz bro-
niąca ubiegłorocznego tytułu SP 
Witonia.

Drużyna z Witoni po dość prze-
ciętnych meczach grupowych 
wygranych po 1-0 z Świnicami i 
Grabowem w półfinale oraz finale 
dominując przez cały mecz i stwa-
rzając sobie mnóstwo sytuacji wy-
grała oba spotkania 2-0 i kolejny raz 
zdobyła Mistrzostwo Powiatu LZS. 
Organizatorzy przyznali wyróż-
nienia indywidualne. Najlepszym 
strzelcem turnieju został zawodnik 
SP Piątek - Adrian Bartczak, a naj-
lepszym bramkarzem Kamil Pałasz 
z SP Witonia, który zachował czyste 
konto w całych rozgrywkach.

Wyniki:
SP Witonia- SP Świnice 1-0 (Zachman)
SP Witonia-SP Grabów 1-0 (Zachman)
SP Witonia- SP Kadzidłowa (Smakowski, 
Sienny)
SP Witonia- SP Piątek (Zachman, Sienny)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Witonia
2. SP Piątek
3. SP Świnice Warckie
4. SP Kadzidłowa
5. SP Grabów
6. SP Topola Królewska
W zwycięskiej drużynie wystąpili: Kamil 
Pałasz, Hubert Zachman, Mateusz Mi-
szczak, Dawid Sienny, Patryk Smakowski 
,Waldemar Miszczak, Jakub Kowalski, 
Jakub Krukowski, Michał Krysztofiak

http://spwitonia.szkolnastrona.pl 

sukces Dawida wawrzyniaka

fo
t. 

N
at

al
ia

 Je
zi

er
sk

a 

Marek szymański otarł się o medal

Młodzież zagrała 
o Mistrzostwo powiatu

Mała Piłkarska 
Kadra Czeka

mistrzostwa rejonu w unihokeju dziewcząt i chłoPców 

20 lutego w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Górze 
Św. Małgorzaty odbyły się Mi-
strzostwa Rejonu w unihokeju 
dziewcząt i chłopców. Na tych 
zawodach spotkali się mistrzo-
wie powiatów łęczyckiego, pod-
dębickiego i zgierskiego, którzy 
rozegrali mecze każdy z każdym. 
Powiat łęczycki reprezentowała 
Szkoła Podstawowa w Górze Św. 
Małgorzaty. 

Dziewczęta rozegrały trzy mecze:
SP w Górze Św. Małgorzaty – SP 

w Uniejowie 4:1
SP w Górze Św. Małgorzaty – SP 

nr 11 w Zgierzu 2:0
SP w Uniejowie – SP nr 11 w 

Zgierzu 0:1

Dziewczęta reprezentujące po-
wiat łęczycki wygrały wszystkie 
mecze i kolejny raz z rzędu awan-
sowały do Finału Wojewódzkie-
go, który odbędzie się w mar-
cu. Skład zwycięskiego zespołu: 
Rakowska Aleksandra, Graczyk 
Natalia, Kluska Katarzyna, Woź-
niak Natalia, Miszczak Patrycja, 
Tracz Natalia, Barylska Paulina, 
Frątczak Dominika, Adamiak 
Katarzyna, Kubczak Weronika, 
Rydczak Martyna.

Chłopcy ze Szkoły Podstawo-
wej w Górze Św. Małgorzaty jako 
Mistrzowie Powiatu Łęczyckiego 
rozegrali również trzy mecze:

SP w Górze Św. Małgorzaty – SP 
w Uniejowie 3:1

SP w Górze Św. Małgorzaty – SP 
nr 1 w Zgierzu 2:2

SP w Uniejowie – SP nr 1 w 
Zgierzu 1:2

Zawodnicy z Góry Św. Małgo-
rzaty wygrali pierwszy mecz, dru-
gi zremisowali, mając tyle samo 
punktów co zwycięzca, ale lepszy 
bilans bramkowy, co uplasowało 
ich również na pierwszym miejscu.  
Dziewczęta były bezkonkuren-
cyjne, kolejny raz pewnie awan-
sowały do finału wojewódzkiego 
a chłopcy po zaciętych i wy-
równanych meczach stanęli na 
wysokości zadania. Po rocznej 
przerwie ponownie pojadą na 
finały wojewódzkie.

http://www.goraswmalgorzaty.pl
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najmniejszy szczeniak w Polsce

Gdy 
potrzebna 
pielęgniarka

Duża, polska wieśMotocyklem po lodzie 
– rekord prędkości 

Ryan Suchanek pobił swój 
własny rekord Guinessa. 
Pochodzący z miejscowości 
Madison w stanie Wisconsin 
Amerykanin rozpędził po-
jazd do 189,09 kilometrów 
na godzinę. Może i nie by-
łoby to najbardziej zachwy-
cające wydarzenie w historii, 
gdyby nie fakt, że jazda nie 
dość, że odbywała się na 
skutym lodem jeziorze, to 
jeszcze na jednym kole. Aby pobić poprzedni rek ord w 
tej samej kategorii, który również należał do niego, Ryan 
musiał przejechać na jednym kole dystans 200 metrów 
(100 m w jedną i drugą stronę), a jego wyczyny musiały 
monitorować dwa urządzenia GPS oraz przenośny pręd-
kościomierz. Jak twierdzi Suchanek, w tego typu rekordach 
najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie. To właśnie 
ono jest kluczem do bezpieczeństwa. W swoich trickach 
Suchanek używa specjalnie zaprojektowanych opon. 
„Trzeba przyzwyczaić się do jazdy po lodzie. Chodzi też 
o to, że nigdy nie mamy pewności, jaka będzie pogoda”, 
podsumowuje całe wydarzenie rekordzista. Co ciekawe, w 
2007 Suchanek przeżył poważny wypadek motocyklowy, 
w wyniku którego stracił część lewej nogi. Powrót na mo-
tocykl zajął mu zaledwie pół roku.

Znamy już rozmiary najmniejszego szczeniaka na świecie, 
ale czy zdawaliście sobie sprawę, że w Polsce przyszedł 
na świat osobnik, który z łatwością mógłby odebrać tytuł 
dotychczasowemu miniaturowemu rekordziście? Malutka 
Meysi urodziła się niespełna 6 tygodni temu w Jarocinie. Jak 
twierdzi jej właścicielka, pani Anna, w dniu narodzin mierzyła 
nie więcej niż 2 cm długości i ważyła 45 g. Takie parametry są 
zdecydowanie niższe od parametrów reszty pisaków z tego 
samego miotu, które wahały się od 80 do 130 g. Rodzicami 
Meysi są Pusia i Dżejk, yorki, mieszkające razem z małą, 
czwórką jej rodzeństwa i dwoma innymi psiakami w domu 
pani Anny. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, malut-
kiemu szczeniakowi ogranicza się kontakty z innymi psami, 
ponieważ mogłoby to okazać się dla niej zbyt niebezpieczne. 
Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy mama Meysi, nie zdając 
sobie z tego sprawy, położyła się na niej i o mały włos jej 
nie zadusiła. Jej rodzeństwo z kolei, ciągnąc do matczynego 
mleka, kulało ją po ziemi jak piłeczkę.
Z tego też względu rolę „tymczasowej mamy” pełni jej właści-
cielka. „Nie ma zabawek, ponieważ 
są dla niej za duże, najczęściej, więc 
bawi się moim paluszkiem, który 
goni po całym tapczanie. Za wielką 
frajdę uważa gryzienie mojego nosa, 
gdy podstawiam blisko głowę”, wy-
powiada się pani Anna. „Kiedy chcę 
dać jej buziaka, delikatnie atakuje 
moje usta”, dodaje.

Największa wieś w Polsce 
pod względem powierzchni 
to Zawoja. Położona w po-
łudniowej części kraju, tuż 
przy granicy ze Słowacją, 
zajmuje ponad 100 km².
Zawoja mieści si ę u pod-
nóża Babiej Góry (1725 m 
n.p.m.) i jest znaną wśród 
turystów i narciarzy bazą 
wypadową i miejscem zi-
mowych szaleństw na sto-
kach. Największa wieś w Polsce posiada także wybitne 
walory krajobrazowe, o czym świadczy fakt, że mieści się 
tam siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego. Zgod-
nie z legendą, nazwa wsi wywodzi się od słowa zabój, 
co sugerowałoby związek tego miejsca ze zbójnikami. 
Zawoje to także haftowane kobiece chusty, z produkcji 
których słynęły niegdyś te rejony. Co ciekawe, Zawoja to 
także druga najdłuższa wieś w Polsce. Ranking w tej ka-
tegorii wygrywa położona na zachód od Nowego Targu, 
Ochotnica. Licząca około 5,5 tysiąca mieszkańców wioska 
rozciąga się na długość około 25 kilometrów. Należy jednak 
pamiętać, że najdłuższa wieś w Polsce to rekord, który już 
wkrótce może zmienić właściciela. Walka o tytuł rekordzisty 
pomiędzy Zawoją, a Ochotnicą trwa, a szala zwycięstwa 
przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę z każdym 
nowo wybudowanym domem i gospodarstwem.

Czas szykować się do wakacji

Kurza stopka

Zdmuchnąć tort...

Kurczaków nie oddam! Słomiana rodzinka

Lata treningów


