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Nie płacisz 

trafisz na afisz! 

Bunt 
kredytoBiorców 
Klienci jednej z firm pożyczkowych poinformowali 
redakcję o kontrowersyjnej i niezgodnej z prawem 
metodzie, która wpłynąć ma na regularne spłaty 
zaciągniętego kredytu. choć trudno w to uwierzyć, 
ci którzy spóźniają się ze spłatą trafiają na afisze 
firmowe rozwieszane w miejscach publicznych. na 
plakatach umieszczanych najczęściej na budynkach 
przy głównych ulicach wymieniani są z imienia i 
nazwiska kredytobiorcy. 

więcej str. 10 – Nasze imiona i nazwiska znalazły się na afiszu –

„Biała 
dama” 
zabija Skarga 

na MOPS

skandal przy 
wrzosowej

W piwnicy 
urządzili 
sobie pokój
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Łęczyca

Działki na tyłach jed-
nego z bloków przy 

ulicy zachodniej w większości były 
zaniedbane i porośnięte krzakami. 
na jednej nawet było istne śmiecio-
wisko – prowizoryczne schronienie 
dla bezpańskich kotów. Miesz-
kańcy niejednokrotnie mówili o 
potrzebie likwidacji działek. 

W końcu, pracownicy zieleni miej-
skiej wyrównali teren za blokiem 
nr 15. Jedna działka jednak została. 
Mimo że panuje na niej porządek, po-
winna zostać zlikwidowana, tak jak 
pozostałe. Od lokatorów dowiedzie-
liśmy się, że urząd miejski wyznaczył 
termin, do którego osoby dbające o 
działki miały zabrać należące do nich 
rośliny i przygotować ogródki do 
likwidacji. - Wiedzieliśmy, że działki 
mają zostać zlikwidowane, dla więk-
szości mieszkańców to dobrze, bo 
przeszkadzał nam ten bałagan. Jedna 
pani nie zdążyła wysadzić swoich 
kwiatów i zlikwidować ogródka, 
gdy pracownicy zieleni przyjechali 
porządkować tereny, pominęli jej 

działkę – usłyszeliśmy. - To starsza 
pani, niedawno pochowała córkę. 
Cały teren powinien być wyrówna-
ny od razu, bo wszyscy dostali tyle 
samo czasu, ale trzeba wykazać się 
zrozumieniem.

W urzędzie miejskim poinformo-
wano nas, że ostatnia działka zosta-
nie zlikwidowana w najbliższym 
czasie, nie padł jednak konkretny 
termin. 

(MR)

na gminnej sesji 
spokojnie nie było. 

pojawiły się sporne kwestie, które 
jak na dłoni pokazały, że nie wszy-
scy radni grają w jednej drużynie. 
połowa radnych ma inny pomysł 
na gminne działania. czy obecna 
kadencja samorządu będzie szere-
giem spięć między radnymi? 

Istne przedstawienie rozegrało 
się podczas omawiania punktu 
dotyczącego diet radnych i wyna-
grodzenia wiceprzewodniczącej rady 
gminy. Diety radnych pozostaną na 
dotychczasowym poziomie, 240 zł za 
udział w posiedzeniu, zryczałtowana 
miesięczna dieta przewodniczącego 
RG także nie miała ulec zmianie 
– 1324 zł. Burzę wywołała jednak 
dieta wiceprzewodniczącej RG. Jak 
się okazało, podczas wspólnego po-
siedzenia komisji, Jadwiga Frątczak 
udzieliła sobie głosu i zawnioskowała 
o zwiększenie swojej diety. Począt-
kowo podwyżka miałaby wynieść 
250 zł, na 1000 zł z 750 zł, na co nie 
zgodzili się radni. Ostatecznie więc, 
podczas sesji radni głosowali za 
zwiększeniem diety wiceprzewod-
niczącej o … 100 zł. Podczas pierw-
szego głosowania, ogłoszono wynik 
pozytywny. 8 radnych za, 7 radnych 
przeciwko. Po chwili jednak, jeden z 
radnych powrócił do spornego punk-
tu. - Chciałbym się dowiedzieć jeszcze 
raz, jaki był wynik głosowania nad 
punktem 16, bo mam wrażenie, że był 
inny. Poza tym czegoś nie rozumiem. 

Czy pani sama sobie zawnioskowała 
o zwiększenie diety? To życzę wszyst-
kiego dobrego i wnoszę o ponowne 
głosowanie – skomentował radny 
Krzysztof Królak. 

Wiceprzewodnicząca z uśmiechem 
na twarzy odpowiedziała, że była to 
decyzja konsultowana. Z kim? Nie 
wiadomo. Wynik ponownego głoso-
wania odrzucił proponowaną uchwa-
łę. 7 głosów było za jej podjęciem, 8 
przeciwko. Dieta wiceprzewodni-
czącej RG pozostanie na niezmienio-
nym poziomie 750 zł. Po odrzuceniu 
propozycji uchwały zarządzono 
przerwę a wśród zebranych na sali 

osób słychać było mało 
przychylne komentarze 
pod adresem Frątczak. 
Słowa „wstyd” i kom-
promitacja” padały naj-
częściej. Przypomnijmy, 
że wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Łęczyca jest 
kierownikiem wydziału 
komunikacji, transportu 

i dróg publicznych łęczyckiego sta-
rostwa.

Jedną z nierozstrzygniętych spraw 
pozostała kwestia audytu, który miał-
by dostarczyć konkretnych wnio-
sków dotyczących sytuacji oświa-
towej w gminie. O zabezpieczeniu 
środków na ten cel nie ma jednak 
mowy. Kwota między 25-30 tys. zł 
okazała się nie do przyjęcia dla 7 
radnych. Ci woleliby przeprowadzić 
audyt wewnętrzny, za  który gmina 
nie musiałaby płacić. W wyniku 
głosowania 7 za, 7 przeciw i jeden 
głos wstrzymujący, nie będzie zabez-
pieczonych środków finansowych. 
Nierozwiązana sprawa nie zabrania 
jednak wójtowi podjęcia decyzji o 
zleceniu audytu. Mógłby jednak 
zostać posądzony o niegospodarność 
finansową. 30 tysięcy to spora suma, 
tym bardziej, że w budżecie gminy na 
inwestycje drogowe na cały rok po-
przednia rada gminy zabezpieczyła 
niewiele więcej, bo 50 tys. zł.

tekst i fot. (MR)

Taki widok nie po-
winien mieć miej-

sca. Wyprowadzanie swojego 
pupila, żeby załatwiał potrzeby 
pod oknami mieszkańców są-
siedniego bloku jest, delikatnie 
mówiąc, nie na miejscu.
Do redakcji docierają sygnały od 
mieszkańców, którzy mają już 
dosyć widoku psów zanieczysz-
czających trawniki pod blokami. - 
Całe nasze miasto  ,,tonie” w psich 
kupach. Jest to problem nie tylko 
estetyki miasta, ale również zagro-
żenia sanitarnego. Poza tym, psy 
wypuszczane luzem, bez kagań-
ców, są często niebezpieczne dla 
mieszkańców miasta – czytamy w 
nadesłanej wiadomości. - Szkody 
i zagrożenia stwarzają właściciele 
psów, wyprowadzających te zwie-
rzęta na trawniki naszego miasta. 
Ze strony władz nie ma żadnej 
interwencji a problem sam się nie 
rozwiąże. 
Niestety, urząd miejski nie ma 
konkretnego planu, co robić. 
Same woreczki do sprzątania po 
pupilach nie wystarczą, bo mało 
kto z nich korzysta. Przydałyby się 
bardziej stanowcze działania, żeby 
doprowadzić do przestrzegania 

przez właścicieli psów obowiązu-
jących zasad.
- Woreczki oraz łopatki służące 
do sprzątania odchodów psów, 
pracownicy Jednostki Budżeto-
wej „Zieleń Miejska” w Łęczycy 
uzupełniają zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem. Niestety, 
często zdarza się, że są one roz-
rzucane wokół koszy na psie 
odchody – wyjaśnia Krzysztofa 
Łuczak z łęczyckiego magistratu. 
- Problem zanieczyszczenia traw-
ników zgłaszany jest zazwyczaj 
anonimowo do straży miejskiej, co 
znacznie utrudnia ukaranie osób 
niedbających o porządek i czystość 
na terenie miasta. Dodatkowym 
ograniczeniem jest mała liczba 
strażników miejskich, a także często 
brak możliwości złapania właścicieli 
psów na gorącym uczynku. 
Psie odchody to nie tylko niees-
tetyczny element miejskich ulic, 
parków czy trawników, ale też 
potencjalne zagrożenie epide-
miologiczne. W odchodach psów 
występuje wiele drobnoustrojów, 
które mogą być przyczyną groź-
nych chorób zakaźnych i pasożyt-
niczych dla ludzi. 

(Mr)

Wojewoda łódzki, 
jolanta chełmińska, 

zarządziła wybory uzupełniają-
ce do rady Miasta w ostatnim 
dniu maja. W okręgu nr 14 wy-
bierany jest jeden radny miejski. 

Po objęciu funkcji zastępcy bur-
mistrza miasta przez Krzysztofa 
Urbańskiego, rada miasta uszczu-
pliła się o jednego członka. Łęczyca-
nie będą musieli ponownie udać się 
do obwodowej komisji wyborczej. 
Informacje o okręgu wyborczym, 
jego granicach i numerze podane 

zostaną do publicznej wiadomości 
do dnia 22 marca. Na kogo będą 
głosować wyborcy z okręgu nr 14? 
Zainteresowani funkcją radnego 
mogą zgłaszać swoje kandydatury 
do północy 21 kwietnia.

Przypomnijmy, że oprócz K. 
Urbańskiego z tego okręgu, zain-
teresowani pracą w samorządzie 
byli jeszcze Wojciech Bogusiewicz 
(KKW SLD Lewica Razem) i 
Maciej Morozgalski (KWW A. 
Olszewskiego)

(MR)

Psi zakaz jest łamany 

Właściciele psów nie zwracają uwagi na zakazy

wybory uzupełniające
Przyblokowy bałagaN 

zlikwidowaNy... częściowo

Wszystkie działki, poza jedną zostały zlikwidowane.

SaMa zaWniOSkOWała 
O zWiękSzenie SWOjej diety!

Jadwiga Frątczak zdawała się robić dobrą minę do złej gry

utwardzanie dróg 
gruntowych roz-

drobnionym gruzem niedługo 
stanie się typowe dla Łęczycy. 
po sprzeciwie mieszkańców z 
ulicy Dworcowej, którzy zgła-
szali swoje niezadowolenie, 
gruz dalej wysypuje się na osie-
dlowych drogach. Tym razem 
trafił na ulicę Wrzosową.
Pośrodku drogi samochody już tro-
chę ubiły kamienie, gruz niemalże 
luzem leży jednak po bokach drogi. 

Po wysypaniu powinien zostać 
porządnie wyrównany i ubity. Nic 
jednak nie wskazuje na to, aby tak 
zostało zrobione. Samochodem 
ciężko jest przejechać po wysypa-
nych kamieniach wielkości piłek te-
nisowych i większych, o pieszych nie 
wspominając, muszą teraz chodzić 
środkiem ulicy.  Utwardzanie dróg 
gruzem to chyba nie najlepszy po-
mysł na pozbycie się zalegających 
poremontowych odpadów.

(Mr)

gruz wysypują na drogi
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aż trudno uwierzyć, 
że nowy lokal socjal-

ny przy ulicy Wrzosowej został 
przydzielony samotnemu męż-
czyźnie (zdaniem lokatorów 
byłemu więźniowi), podczas gdy 
wiele rodzin z dziećmi gniecie 
się na mniejszym metrażu. za-
potrzebowanie na mieszkania 
jest ogromne i zdaniem nie-
których, komisja mieszkaniowa 
przyznaje je w niesprawiedliwy 
sposób.

- Dowiedziałam się, że mieszka-
nie socjalne na ulicy Wrzosowej 
dostał mężczyzna nieposiadający 
rodziny. Podobno też niedawno 
opuścił więzienie. Dlaczego rodzi-
ny z dziećmi, które nie mają gdzie 
mieszkać czekają po kilka lat na 
swój kąt a mieszkania przyznaje 
się samotnym? - usłyszeliśmy 
od jednej z lokatorek budynku 
socjalnego. - Na ulicy Kopalnianej 
są mniejsze mieszkania z większą 
liczbą lokatorów. W decyzjach 
władz miasta brakuje logiki. 

To rzeczywiście zastanawiające, 
że samotnemu mężczyźnie miasto 
przyznało lokal o powierzchni po-
nad 30 mkw., podczas gdy schoro-

waną kobietę z grupą inwalidzką 
wysyła się do małego pomiesz-
czenia na strychu a 6-osobowej 
rodzinie proponuje się 24-metro-
wy pokój. Zarówno jeden jak i 
drugi przypadek opisywaliśmy 
w Reporterze. 

O powody przyznania lokalu 
samotnemu mężczyźnie zapytali-
śmy w magistracie. - Jeden z lokali 
został zamieszkany przez rodzinę 
jednoosobową, co podyktowane 
było wykonaniem przez Gminę 
wyroku sądowego nakazujące-
go dostarczenie przez Gminę 
lokalu socjalnego – informuje 
Rafał Koperkiewicz, kierow-
nik referatu rozwoju i promocji 
miasta. - Niedostarczenie lokalu 
socjalnego skutkowałoby zapłatą 
odszkodowania właścicielowi 
nieruchomości, w której mieszkał.

Magistrat nie odpowiedział na 
pytanie, czy mężczyzna ma kry-
minalną przeszłość oraz czy nie 
można było mu przydzielić lokalu 
w starszych zasobach komunal-
nych o odpowiednim metrażu. Na 
przydział lokalu socjalnego czeka 
obecnie 180 rodzin.

(MR)

Dotarły do nas bardzo 
niepokojące informacje 

dotyczące lokatorów jednego z blo-
ków przy ulicy  zachodniej. ciężarna 
kobieta wraz z partnerem, zdaniem 
sąsiadów, mieszka w piwnicy. W 
podziemiach bloku urządzili sobie 
„pokój”, co mocno przeszkadza 
innym lokatorom.

- To już się w głowie nie mieści, żeby 
mieć takich sąsiadów. On pije alkohol, 
ma kryminalną przeszłość. Jak miesz-
kał z matką, to były ciągłe awantury i 
krzyki, nie można było tego znieść. W 
końcu matka go wyrzuciła razem z 
jego dziewczyną – usłyszeliśmy. - Do 
popołudnia siedzą w tej piwnicy, rano 
ją widzę, jak do śmietnika wynosi 
wiadro z fekaliami. To skandal, jeszcze 
słyszałam, że ta dziewczyna jest w 
ciąży. Choć nie wiem, czy to prawda.

Podobną opinię ma kolejny sąsiad, 
który uważa, że para śpi na materacu 
w piwnicy. - Często widzę ich a to 
w piwnicy, a to jak z niej wychodzą. 
Wiem, że to ludzie z problemami, nie 
pracują, od alkoholu też nie stronią. 
Jak matka go wyrzuciła z domu to 
najpierw pomieszkiwał na strychu. W 
jej mieszkaniu też przebywają, ale nie 
sądzę, żeby tam mieszkali. Szybciej 
zastać ich można w piwnicy.

W podziemiach bloku żadnych 
lokatorów nie zastaliśmy. Udało nam 
się z nimi porozmawiać w mieszka-
niu jednego z sąsiadów. Są zaskoczeni 
oskarżeniami.

- Jestem w piątym miesiącu ciąży, jak 
mielibyśmy spać w piwnicy? Mieszka-

my u matki Sylwka, ale 
to prawda, że się z nią 
nie zgadzamy. Ona mnie 
nie toleruje, bo koleżanki 
nastawiają ją przeciwko 
mnie. Ciągle słyszę tyl-
ko, że jestem nierobem a 
jej syn musi mnie utrzy-
mywać. Kiedy mnie ob-
raża, mój partner mnie 
broni – tłumaczy pani 
Daria. - Ciężko jest się z 
nią dogadać, ale z mo-
imi rodzicami też nie 
możemy mieszkać, bo 
ojciec nie toleruje Sylw-
ka, poza tym ja nie po-
chodzę z Łęczycy. Nie 
rozumiem, co ludziom przeszkadza, że 
często przebywamy w piwnicy. Każdy 
ma prawo siedzieć gdzie mu się podo-
ba, ale na pewno tam nie mieszkamy. 

Pojawia się pytanie, po co para 
tak często przebywa w piwnicy? - Ja 
czasami lubię sobie wypić piwo z 
kolegami. Wolę to robić w piwnicy, 
żeby nie kłócić się z matką. Jak za 
dużo wypiję, to tam zasnę. Daria 
siedzi wtedy ze mną, bo nie chce 
przebywać sama u mojej matki – 
wyjaśnia pan Sylwester. - To moja 
piwnica i mogę robić tam co chcę, 
a sąsiedzi mówią, że załatwiamy 
się do wiadra, żeby zrobić nam na 
złość. Nigdy mnie nie lubili.

Pan Sylwester swoje częste wizyty 
w piwnicy tłumaczy też potrzebą 
zmiany odzieży, kiedy trafi mu się 
dorywcza praca przy remontach. Jego 

partnerka 
jest oburzona postawą sąsiadów. - Jak 
się urodzi dziecko też im będzie prze-
szkadzać? Co ja zrobiłam złego tym 
ludziom, że chcą nas stąd usunąć? 
Nie rozumiem. Gdybyśmy mieli pie-
niądze, to już dawno wynajęlibyśmy 
mieszkanie. Pani z opieki społecznej 
powiedziała mi, że dziecko nie może 
przebywać w takich warunkach, 
jakie są u matki Sylwka. 

Warunki dobre rzeczywiście nie są. 
Jak mówią sąsiedzi i potwierdza sam 
zainteresowany, u matki są gołe tynki 
i mieszkanie wymaga gruntownego 
remontu. Sam chciał go zrobić, ale 
matka mu zabroniła.

Niestety, mimo kilku prób, nie udało 
nam się porozmawiać z matką pana 
Sylwestra.

tekst i fot. (MR)

skandal przy wrzosowej!

dlaczego dostał 
to mieszkanie?

KoBieta w ciąży mieszKa w piwnicy?

Para odrzuca oskarżenia sąsiadów. – Nie mieszkamy w piwnicy – usłyszeliśmy
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30-osobowa 
grupa muzyków 
postanowiła 

wziąć orkiestrę w swoje ręce i za-
łożyła stowarzyszenie. Koncertując 
w całej polsce dają popis swoimi 
umiejętnościami. ich miłość do 
muzyki słychać w każdym dźwięku. 

Muzycy z różnych części woje-
wództwa przekształcili orkiestrę 
OSP w Stowarzyszenie Gminnej 
Orkiestry Dętej w Górze św. Małgo-
rzaty. Z wkładem własnym i dotacją 
unijną, udało się zakupić nowe 
instrumenty i mundury. 

- Nasze Stowarzyszenie bardzo 
dobrze się rozwija, niedawno dołą-
czyło do nas 15 młodych muzyków. 
Najmłodszy ma 12 lat. Pod okiem 
nauczycieli muzyki, uczą się grać, 
doskonalą swój warsztat, żeby już 

niedługo zagrać wspólnie z całą 
orkiestrą – opowiada pan Jarosław, 
wiceprezes stowarzyszenia. - Grali-
śmy m.in. w Wadowicach, Gdańsku, 
Kołobrzegu, na zamku w Krakowie 
czy w łódzkiej Katedrze. 27 marca 
wykonamy oprawę muzyczną 
drogi krzyżowej w Warszawie. 
Działamy wspólnie jako pasjonaci 
i przyjaciele nie czerpiąc żadnych 
korzyści finansowych. Zarobione 
pieniądze odkładamy na wyjazdy. 
Cieszymy się wsparciem ze strony 
wójta gminy. Ostatnio zakupił dla 
stowarzyszenia nową trąbkę, wcze-
śniej również kilka instrumentów.

Orkiestra spotyka się na próbach w 
każdy piątek, ostatnio ćwicząc nowy 
repertuar przed wyjazdem do War-
szawy. Członkowie stowarzyszenia 
wykonują przede wszystkim oprawy 

mszy świętych. W kwietniu zagrają w 
grupie 5 tys. innych muzyków pod-
czas mszy w Częstochowie. Dźwięki 
muzyki rozrywkowej także wypły-
wają z instrumentów. Zdarza się, że 

orkiestra dęta z Góry św. Małgorzaty 
towarzyszy młodej parze podczas 
ślubu oraz po ceremonii. Najstarszy 
członek stowarzyszenia ma 71 lat. 

(MR)

Działa dopiero od 
dwóch tygodni a już 

zdążyła popsuć nerwy nie jednej 
osobie. aplikacja „Źródło”, która 
miała usprawnić funkcjonowanie 
urzędów stanu cywilnego, jak 
na razie zmusza interesantów do 
znacznie dłuższego czekania za 
wydaniem dokumentów. 

Aplikacja „Źródło” służąca do 
obsługi Systemu Rejestrów Państwo-
wych miała wiele ułatwić i przede 
wszystkim przyspieszyć obsługę 
interesantów. Okazało się, że stare 
metody są lepsze, nowa aplikacja ma 
wiele błędów i urzędnicy są zdecydo-
wanie od niej szybsi. 

- Przed wprowadzeniem aplikacji 
„Źródło” wystawienie aktu stanu 

cywilnego trwało do 15 minut, teraz 
jest to około 45 minut na jeden akt. 
Jest wiele błędów, które na bieżąco 
zgłaszamy, żeby aplikacja była ulep-
szana. Podstawowym problemem jest 
chociażby niemożliwość połączenia 
się aplikacji z rejestrem numerów 
PESEL. W przypadku aktów stanu 
cywilnego sporządzonych jeszcze 
przed wprowadzeniem zmian, wy-
dajemy je na starych zasadach, żeby 
było szybciej. W przypadku np. aktów 
zgonu takiej możliwości już nie ma, 
musimy korzystać z aplikacji „Źró-
dło” - wyjaśnia Agnieszka Kubies, 
zastępca kierownika USC w Łęczycy. 
- Jednego dnia w ubiegłym tygodniu 
było aż osiem zgonów. Wydanie 
jednego aktu trwało około 45 minut. 
Zrobiła się duża kolejka, interesanci 
się denerwowali, co było zrozumiałe. 
Mam nadzieję, że już niedługo błędy 
w aplikacji zostaną zlikwidowane. 

Wystarczają już trzy lub cztery 
osoby, żeby interesanci musieli 
długo czekać. - Przyszłam po akt 
urodzenia mojej córki, bo jest mi po-
trzebny. Wyszłam z pracy mówiąc, 
że za chwilę wrócę a siedzę tutaj już 
1,5 godziny. Nigdy w życiu nie po-
myślałabym, że będę tak długo cze-
kać – usłyszeliśmy przy drzwiach 
USC. - Kolejka wcale nie była długa, 
tak długo jesteśmy obsługiwani. 
Państwo, którzy weszli wcześniej, 
są tam już prawie godzinę.

Czas obsługi interesantów jest 
dodatkowo wydłużony z powodu 
zmniejszonej liczby pracowników. 
USC nie ma na razie kierownika. 
Niepełna obsada kadrowa przekłada 
się na tempo obsługi. Obecnie w USC 
pracują dwie urzędniczki. Dodatko-
wa osoba na pewno przydałaby się jak 
najszybciej, zwłaszcza, gdy aplikacja 
„Źródło” zamiast pomagać, znacznie 
utrudnia pracę.

(MR)

„Źródło” 
do naprawy 

Łęczyca

Gm. Góra  
św. Małgorzaty

Obsługa interesanta trwa teraz 
45 minutPasjoNaci z orkiestry

Szok! Wylewają fekalia pod drzwiami
Łęczyca To niewiarygodne. W 

samym sercu miasta, 
tuż przy pl. T. Kościuszki niemalże 
codziennie dochodzi do zanieczysz-
czania trawnika przy samym wej-
ściu do kamienicy. stan korytarza na 
parterze również pozostawia wiele 
do życzenia. Wszystko to, jak mówią 
mieszkańcy, za sprawą dzikich loka-
torów w jednym z mieszkań.

Jedyne mieszkanie bez ubikacji w 
całej kamienicy zajmowane jest przez 
schorowaną kobietę mającą problemy 
z normalnym, codziennym funkcjo-
nowaniem. Jak usłyszeliśmy, za pomoc 
w codziennych obowiązkach, kobieta 
urządziła ze swojego mieszkania 
schronisko dla alkoholików i osób 
bezdomnych. 

- W mieszkaniu na parterze zazwy-
czaj przebywa kilka osób. Wówczas 
odbywają się tam głośne libacje al-
koholowe, wszędzie unosi się smród 
papierosów i brudu. Słownictwo prze-
bywających tam osób też pozostawia 
wiele do życzenia. Nikomu nie można 
zwrócić uwagi, bo to taki element 
społeczny, że potem nie wiadomo 
co zrobią. W zamian za wykonywa-
nie drobnych prac dla właścicielki 
mieszkania, np. wynoszenie wiadra 
z fekaliami, lumpy mogą tam czuć się 
jak u siebie – usłyszeliśmy od jednego z  

mieszkańców kamienicy. - Najgorsze 
są jednak fekalia wylewane tuż przy 
drzwiach wejściowych. Pomijając fakt, 
że to jedyne mieszkanie bez ubikacji 
i przebywające tam osoby załatwiają 
swoje potrzeby do wiadra lub też czę-
sto na korytarzu, to jak można postę-
pować w ten sposób? Nie ma żadnych 
zasad higieny, w naszej kamienicy 
są też dzieci. Nie trudno się czymś 
zarazić, zwłaszcza jak będzie cieplej.

Okazało się, że w tej sprawie jeden 
z lokatorów wysłał pisma do urzędu 
miejskiego, PGKiM-u i sanepidu. Ma 
już dosyć ciągłego brudu, tym bardziej, 
że ulica Żydowska stanowi część histo-
rii miasta. - Nie wyobrażam sobie, żeby 
tak było dalej. Często widzę turystów 
robiących zdjęcia. Co to za wizytówka 
dla naszego miasta? Zamiast wyle-
wać fekalia pod drzwiami, mogliby 
chociaż pójść z nimi do śmietnika. 
Niestety, często przez alkohol nie są 
w stanie tam dotrzeć  – usłyszeliśmy 
od lokatora.

Do śmietnika fekalia właściwie też 
nie powinny być wylewane. Gdzie 
więc? Na informacje przesłane przez 
sąsiada, PGKiM wysłał do lokatorki 
pismo, w którym zobowiązuje ją 
do przestrzegania przepisów i  „do 
utrzymywania należytego porządku, 
odpowiedniego zachowania Pani 

gości względem innych mieszkańców 
i nie dewastowania części wspólnych 
nieruchomości”. Nie było propozycji 
rozwiązania problemu braku ubikacji. 

Odwiedziliśmy mieszkającą na par-
terze kobietę. Wówczas, przebywała u 
niej tylko znajoma, nie zasta-
liśmy nietrzeźwych 
gości. - Nie mam w 
mieszkaniu ubi-
kacji a jestem 
schorowa-
na. Często 
m iewa m 
gości, ale to 
nie żadna 
noclegow-
nia dla bez-
dom nych. 
Jak do mnie 
przychodzą, to 
wynoszą nie-
czystości z wia-
dra. Ja prawie 
nie wychodzę 
z domu. Mówię, że mają wylewać do 
śmietnika, ale gdzie to robią, to nie 
wiem. Być może czasami nie chce się 
któremuś iść i wyleje przy wejściu. 
Nie sprawdzę tego – tłumaczyła Mi-
rosława S. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). - Gdybym miała ubikację w 
mieszkaniu, wyglądałoby to zupełnie 

inaczej, ale nie stać mnie na 
remont i zakładanie muszli 

klozetowej. Przecież muszę się gdzieś 
załatwiać.

Jeszcze nie tak dawno w piwnicy 
kamienicy znajdowały się dwie toale-
ty w dobrym stanie. Niestety, zostały 
zdewastowane i nie można z nich 
korzystać. 

tekst i fot. (MR)

Lokatorka 
mieszkania na 
parterze nie 
zaprzecza, że 

fekalia mogą być 
wylewane pod 

drzwiamiW rogu pokoju stoi wiadro, ubikacji nie ma 

fo
t. 
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na działkach ruszyły pierwsze 
pozimowe porządki. Działkowi-
cze oceniają przy okazji straty 
spowodowane przez złodziei. 

- Mam działkę od 20 lat i u mnie 
były łącznie cztery włamania. 
Nauczyłem się, żeby niczego nie 
zostawiać i nie mieć żadnych 
wartościowszych przedmiotów. W 
tym roku już były dwa włamania 
na naszych ogrodach. Sąsiadowi 
ukradli nowy, porządny szpadel. 
Na wszystko trzeba uważać a teraz  
najlepiej zająć się pielęgnacją dział-
ki, bo już czas – mówi Andrzej 
Krawczyk. - Na swojej działce już 
mam posprzątane, teraz pomagam 
sąsiadce podcinając jej drzewka 
owocowe. 

Przycinanie gałęzi i grabienie 
trawników to teraz najczęstsze 
prace ogrodowe. Trzeba tylko 

pamiętać, żeby nie było zbyt ład-
nie. - Prawda jest taka, że im 
działka gorzej wygląda, tym jest 
bezpieczniejsza. Niektórym nasze 
altanki się nie podobają, mówią, 
że szpecą okolicę, ale jak u kogoś 
jest ładny domek i wyjątkowo za-
dbana działka, to musi liczyć się z 
włamaniami. Złodzieje są na tyle 
bezczelni, że wchodzą na działki 
nawet, gdy na terenie są inni dział-
kowcy. Kradną tu wszystko, nawet 
metalowe beczki na wodę, wszyst-
ko, co można sprzedać – komentuje 
Anna Wasińska. - Dla mnie to 
będzie pierwszy sezon na własnej 
działce, tuż obok działkę ma mój 
tata. Chcielibyśmy naprawdę ład-
nie sobie wyszykować na lato, jest 
dużo pracy, ale nie może być zbyt 
ładnie. Zaczynam od grabienia 
trawy, ale przede mną jeszcze całe 

mnóstwo pracy, żeby zagospoda-
rować sobie ten teren tak, jak bym 
tego chciała. Na pewno będzie 
sporo miejsca na warzywa.

Własne ogródki warzywne są 
bardzo popularne na łęczyckich 
działkach. Własnoręcznie wyho-
dowany pomidor podobno sma-
kuje najlepiej, ale każde warzywo 
w swoim ogródku cieszy.

- Zrobiło się ciepło, mam nadzie-
ję, że pogoda nie spłata nam figla 
i nie spadnie śnieg w kwietniu, 
bo teraz przycinam tuje, wiosną 
przyjdzie czas na sadzenie wa-
rzyw. Nie wszystkie dni będą 
słoneczne i ciepłe, ale mrozu mo-
głoby już nie być – mówi z nadzieją 
Andrzej Kowalczyk. - Ziemia pod 
warzywa już jest przekopana i 
naszykowana pod sadzenie.

tekst i fot. (MR)

bratki, ja-
skr y  cz y 

hiacynty już można 
kupić do przydomo-
wego ogródka lub 
na działkę. Wraz z 
pierwszymi kwiatami 
w ogrodach, moż-
na mówić o długo 
oczekiwanej wiośnie. 
zamiast czekać, aż 
kwiaty urosną, moż-
na kupić kwitnące sa-
dzonki. jest w czym 
wybierać.
Od 1,5 tygodnia sprze-
dawcy oferują wio-
senne kwiaty. 
Wybór jest 
spory a 
c e n y 
nie-

w y -
góro-
wane.
- Dzisiaj ze 
względu na fa-
talną pogodę nie było zbyt wielu 
klientów, jest za zimno na sadzenie. 
Było jednak spore zainteresowanie, 
wiele pytań o cenę, nazwy kwia-
tów i sposób pielęgnacji. Gdyby 
tylko dzisiaj nie padało, na pewno 
sprzedałbym dużo więcej roślin 
– usłyszeliśmy w piątek od Piotra 
Ciemieniewskiego. - Teraz jeszcze 
nie ma dużej konkurencji, ale od 

maja będzie znacznie wię-
cej sprzedawców. Wtedy 
klienci będą już kupować 
przede wszystkim kwiaty 

balkonowe, pelargonie i 
begonie. 

Przeważają klienci detaliczni. 
Czasami jednak sprzedawcy 

przywożą na zamówienie po 50 
a nawet 100 sztuk doniczek. Taką 
ilością można obsadzić niemały 
ogródek.
Ceny najchętniej kupowanych 
kwiatów za jedną doniczkę na 
łęczyckim targu wynoszą:
bratki – 1,20 zł
jaskry – 3,50 zł
hiacynty – 3 zł
prymulki – 3 zł

(Mr)

Grupa przedsiębior-
ców i kupców popie-

rających w wyborach burmistrza 
lipińskiego czeka na decyzję ma-
gistratu dotyczącą terenów przy 
ul. Ogrodowej, którymi już od 
dawna zainteresowane są marke-
ty. za poprzednich rządów wyda-
na została pozytywna decyzja co 
do przyszłych inwestycji. została 
jednak oprotestowana i teraz 
władza musi wybrać – lojalność 
wobec swoich wyborców, czy też 
sporządzenie od nowa planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

W czym rzecz?
Wojewódzki Sąd Administra-

cyjny w Łodzi uchylił uchwałę 
poprzedniego samorządu dotyczą-
cą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Miasto 
może wnieść skargę kasacyjną od 
wyroku sądowego. Takie działanie 
nie spodobałoby się jednak miesz-
kańcom protestującym przeciwko 
marketom.

Sprawa dotyczy uchwały podjętej 
przez radnych miasta pod koniec 
lipca ubiegłego roku. Odnosiła się 
do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łęczycy położonego 

w rejonie ulic Henryka Sienkiewi-
cza, Ozorkowskie Przedmieście, 
terenów PKP i kolei wąskotorowej. 
Już w trakcie prac nad projektem i 
po jego uchwaleniu, część miesz-
kańców miasta wyraziła swoje 
niezadowolenie. Byli wśród nich 
przede wszystkim łęczyccy kupcy. 
Z planu wynikało, że w mieście 
mógłby pojawić się market. Zaczęły 
się liczne pisma i skargi. Pierwsze 
było wezwanie Rady Miejskiej 
do usunięcia naruszenia prawa, 
które nie zostało uwzględnione 
przez radnych. Sprawa została więc 
skierowana do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
Po szeregu wymienionych pism, 
ostatecznie skargę na uchwałę łę-
czyckich radnych złożył wojewoda 
uzasadniając, że naruszone zostały 
zasady ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 
Co było nie w porządku w podjętej 
uchwale? Przede wszystkim miała 
naruszać obowiązujące studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz 
nie uwzględniać linii zabudowy 
(w pobliżu terenów pod inwestycję 
swój dom ma jeden z przedsiębior-
ców). 

Miasto ma dwie możliwości 
wyjścia z tej sytuacji. Przyjąć de-
cyzję sądu i stworzyć zmieniony 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego albo wnieść skargę 
i bronić podjętej w lipcu uchwały. 
Ta druga możliwość na pewno nie 
spotka się z aprobatą skarżących. 

- Urząd Miejski w Łęczycy czeka 
na pisemne uzasadnienie wyroku 

sądu. Dopiero po jego nadejściu, 
po zapoznaniu się z jego treścią, 
zostanie podjęta decyzja co do 
wniesienia skargi kasacyjnej od 
wyroku do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego – poinformował nas 
Rafał Koperkiewicz w łęczyckiego 
magistratu. 

Dowiedzieliśmy się, że problem 
ten może być dyskutowany podczas 

sesji rady miasta po otrzymaniu 
pisemnego uzasadnienia wyroku. 
Radni wspólnie mają zdecydować 
o dalszych krokach. Być może do-
brym rozwiązaniem byłoby prze-
prowadzenie referendum. Może 
opinia kilku skarżących uchwałę 
osób nie będzie tożsama z opinią 
wszystkich łęczycan. 

(MR)

Po sadzonki na targdziałkowcy mają pełne ręce roboty 

Anna Wasińska chciałaby 
mieć piękną działkę, ale 
obawia się włamań

Andrzej Kowalczyk czeka do 
wiosny, żeby posiać warzywa, 
na razie podcina drzewa

Andrzej Krawczyk pomaga 
sąsiadce w wiosennych 
porządkach.

Tym terenem zainteresowane są markety. Grupa kupców nie chce dopuścić do realizacji tej 
inwestycji i czeka na decyzję burmistrza. Czy miasto wniesie skargę na orzeczenie sądu? 

piotr 
ciemieniewski 
do Łęczycy 
przyjeżdża 
spod Kutna

Czekają na ruCh 
burmistrza
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reklama

budynek po byłym za-
kładzie karnym przy 

ulicy pocztowej jest w opłaka-
nym stanie. niedawno pojawił 
się problem dotyczący admini-
strowania częścią ogrodzenia. 
próbowaliśmy dowiedzieć się, kto 
weźmie odpowiedzialność, jeżeli 
przechodzącym akurat osobom 
tynk spadnie na głowę i dojdzie 
do tragedii. 

Nasze pytanie dotyczące obo-
wiązku zabezpieczenia części sy-
piącej się elewacji budynku admi-
nistracyjnego oraz odrywającego się 
obrynnowania wraz z fragmentami 
grzbietu ogrodzenia, które skiero-
wane zostało zarówno do starostwa 
powiatowego w Łęczycy, jak i do 
urzędu miejskiego w Łęczycy, jak 
się okazało nie było wcale takie 
proste. Ze strony starostwa usłysze-
liśmy, że to urząd miejski powinien 
zabezpieczyć zniszczone elementy 
budynku administracyjnego ze 
względu na użytkowanie wraz z 
częścią przyległego do budynku 
ogrodzenia.

- W budynku administracyjnym 
jest baza Zieleni Miejskiej, nie wiem 
dlaczego pracownicy nie mogli-
by zabezpieczyć ewentualnych 
zagrażających bezpieczeństwu 
elementów. Przecież mają dobrych 
specjalistów, którzy mogliby się tym 
zająć. Po co teraz zastanawiać się co 
jest czyje? Wraz z budynkiem admi-
nistracyjnym byłego zakładu karne-
go, miasto przejęło także fragment 
ogrodzenia, należałoby sprawdzić 

do którego momentu administruje 
nim miasto – usłyszeliśmy od Ire-
neusza Barańskiego, sekretarza 
starostwa powiatowego. - Nasz 
pracownik został wysłany, żeby 
dokładnie sprawdzić stan budynki i 
ogrodzenia. Poinformował mnie, że 
nie zauważył niebezpiecznych ele-
mentów. To raczej stan budynku ad-
ministracyjnego nie jest najlepszy. 

O problemie odpadających pła-
tów tynku i sypiących się części 
ogrodzenia poinformowaliśmy też 
burmistrza miasta. - Działka jest 
administrowana przez starostwo i 
uważam, że zabezpieczenie ogro-
dzenia, jeżeli są tego typu problemy, 
leży właśnie po stronie starostwa. 
Do urzędu miejskiego w Łęczycy 
należy obowiązek zabezpiecze-
nia budynku, w którym znajdu-
je się baza ZM – skomentował 

burmistrz Krzysztof Lipiński, 
który po jakimś czasie zadzwonił 
do nas, żeby poinformować, jak 
ostatecznie wygląda sprawa spor-
nego ogrodzenia. - Rzeczywiście, 
miasto administruje częścią ogro-
dzenia, ale tylko o długości pół 
metra licząc od końca budynku 
administracyjnego. Tynk został 
właśnie skuty na fragmencie 
należącym do miasta, na części 
administrowanej przez starostwo 
powiatowe pozostało bez zmian. 

Pracownicy ZM zapewne mogli-
by wykonać dalsze naprawy, ale nie 
za darmo. Wynajęcie specjalistów 
będzie wiązało się z poniesieniem 
kosztów. Ważne jednak, aby łę-
czycanie mogli bezpiecznie prze-
chodzić wzdłuż murów dawnego 
więzienia.

(MR)

z m i a n a 
opon za-

wsze uzależniona jest 
od pogody i tempera-
tury powietrza. jak się 
okazuje, w tym roku 
przedwcześnie przyję-
liśmy, że zima opuściła 
nas już na dobre.

- Pierwszą zmianę 
opon na letnie zrobi-
liśmy 24 lutego. Od 
tego dnia systematycz-
nie przybywa klien-
tów. Najwięcej jest ich 
oczywiście podczas 
słonecznych dni, kilka 
już takich było. W jed-
nym przypadku klient 
zmienił opony na letnie, 
po czym za kilka dni 
wrócił, żeby z powro-
tem założyć zimowe. 
Okazało się, że musi 
jechać na pogrzeb w 
góry, więc wolał nie ryzykować. 
Niedługo pewnie znów nas od-
wiedzi – usłyszeliśmy od Łukasza 
Kuleszy. - Jeżeli temperatura po-
wietrza przekracza 5 st. C można 
już myśleć o zmianie opon. Gdy 
jest zbyt ciepło opony zimowe tra-
cą optymalne właściwości jezdne. 
Poza tym, niszczą się. 

Zmiana opon trwa około pół godzi-
ny, warto więc zarezerwować sobie 
trochę czasu, zwłaszcza jeśli wymianę 
planujemy na sobotę. Wówczas w ser-
wisach jest najwięcej klientów. W ciągu 
tygodnia pójdzie nam o wiele szybciej. 
Koszt wymiany ogumienia to około 
50 – 60 zł, w zależności od rodzaju felg. 

(MR)

Niektórzy się PosPieszyli
Łęczyca

Łęczyca

W serwisach mają coraz więcej pracy

SPór O OgrOdzenie Więzienia

pit przez internet 
Łęczyca rozliczanie się z urzę-

dem skarbowym dla 
wielu oznacza czekanie w dłu-
giej kolejce. interesantów przy 
okienkach, co dziwne, wcale tak 
wielu nie ma. połowa łęczycan 
już złożyła zeznania podatkowe, 
część z nich przez internet. 

W tym roku dwukrotnie więcej  
PIT-ów 37 wpłynęło do urzędu 
skarbowego w Łęczycy drogą elek-
troniczną. Nie dla wszystkich jest 
to najprostsze rozwiązanie, ale w 
urzędzie można liczyć na pomoc a 
ewentualny zwrot podatku otrzy-
mujemy nieco szybciej. 

- W siedzibie urzędu jest kompu-
ter przeznaczony dla interesantów, 
którzy zdecydują się wypełnić 
zeznanie podatkowe przez inter-
net. Każdy może liczyć na pomoc 
pracownika, także osoby, które nie 
potrafią w ogóle obsługiwać kom-

putera. Osoby rozliczające się przez 
internet mogą liczyć na wcześniej-
szy zwrot podatku, ponieważ 
otrzymujemy już wprowadzone 
do systemu dane, dzięki czemu ich 
weryfikacja jest znacznie szybsza 
– wyjaśnia Mariola Palczewska, 
kierownik obsługi bezpośredniej 
w US w Łęczycy. - Do tej pory 
przez internet rozliczyły się 1233 
osoby, to dwa razy więcej niż w 
ubiegłym roku.  

Łącznie do US w Łęczycy wpły-
nęło ponad 5000 zeznań podat-
kowych. Połowa mieszkańców 
miasta już rozliczyła się z fiskusem. 
Pozostali mają czas do 30 kwietnia. 
Im szybciej złożymy zeznanie po-
datkowe, tym wcześniej dostanie-
my zwrot podatku. Zazwyczaj cze-
kamy na niego z niecierpliwością, 
nawet, jeśli będzie to niewielka 
suma. - Na zwrot podatku najdłu-

żej czeka się do dwóch miesięcy, 
zazwyczaj jest to około 6 tygodni. 
Krótszy czas oczekiwania mają 
posiadacze Karty Dużej Rodziny, 
wydawanej rodzinom z minimum 
trojgiem dzieci. Wówczas, zgodnie 
z przepisami zwrot następuje w 
przeciągu miesiąca – informuje M. 
Palczewska.

Jak się dowiedzieliśmy, najbar-
dziej majętni mieszkańcy Łęczycy 
jeszcze nie złożyli swoich zeznań 
podatkowych. W ubiegłym roku 
było 5 zeznań podatkowych od na-
prawdę zamożnych podatników. 

tekst i fot. (MR) Kierownik Mariola Palczewska mówi o plusach składania 
zeznań podatkowych przez internet

W urzędzie skarbowym kolejek nie ma
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Łęczyca

reklama

Daszyna – Krainą oze
szereg inwestycji, nowe pomysły, promocja marki i 
wspieranie proekologicznych inicjatyw to codzienność 
w gminie Daszyna. Odnawialne źródła energii stanowią 
bardzo ważny element polityki rozwojowej gminy. O 
ekologicznych działaniach mówi zbigniew Wojtera, wójt 
gminy Daszyna.

Dlaczego gmina Daszyna tak aktywnie działa w zakresie 
wykorzystywania Odnawialnych Źródeł energii?
To chyba nie trudne pytanie. Gmina Daszyna aktywnie 
działa w zakresie wykorzystywania Odnawialnych Źródeł 
Energii, ponieważ są one niewyczerpane. A co za tym idzie? 
Tak długo jak świecić będzie słońce, powtarzany będzie 
cykl termiczny przemiany energii słonecznej, wywołujący 
wiatry czy deszcze i zmiany temperatury otoczenia. To 
właśnie te zjawiska, będące efektem promieniowania 
słonecznego, można wykorzystywać do produkcji energii 
nam przydatnej: energii elektrycznej lub energii cieplnej. 
Wykorzystując słomę jako paliwo energetyczne poprawia-
my opłacalność produkcji rolniczej, redukujemy palenie 
słomy na polach, co pozwala uniknąć wielu pożarów i 
degradacji naturalnego środowiska. Dodatkowo, zwięk-
sza się dopływ na lokalny rynek pieniędzy za produkcję 
biopaliwa. Ponadto należy wspomnieć, że palenie słomy 
nie wpływa ujemnie na efekt cieplarniany, oczywiście pod 

warunkiem utrzymania jej wilgotności na poziomie nie 
wyższym niż 20%.
 
czy jest pan zadowolony ze zrealizowanych do tej pory 
w gminie inwestycji Oze?
Tak, jestem zadowolony.  Zrealizowane inwestycje przyczy-
niły się do tego, że o Gminie Daszyna jest głośno. W całym 
województwie łódzkim kojarzy się Nas głównie z OZE. To 
bardzo pozytywne skojarzenia i warto je podkreślać. Sta-
wiamy działania dotyczące odnawialnych źródeł energii na 
bardzo wysokim miejscu.
 
jakie kolejne przedsięwzięcia Oze chciałby pan zreali-
zować w gminie?
Pomysłów mam wiele. Oczywiście nie wszystkie da się zreali-
zować, ale mogę zdradzić, że przymierzamy się do kolejnego 
projektu skierowanego do indywidualnych odbiorców. Nie 
chcę jeszcze mówić o szczegółach, ale mam nadzieję, że 
będzie to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i przyniesie wiele 
pozytywnych rezultatów.

jakie działania edukacyjne Oze są prowadzone w gmi-
nie?  
Gmina Daszyna w ramach projektu „Daszyna Krainą OZE – pro-
mocja marki lokalnej” utworzyła stronę internetową www.oze-

daszyna.pl, na której to na 
bieżąco będziemy starać 
się zawierać wszystkie 
aktualności oraz in-
formacje o tym, co 
już zrobiliśmy i co 
planujemy na te-
renie naszej gmi-
ny. Wszystko 
oczywiście, 
jak sama 
n a z w a 
wskazuje, 
w ramach 
OZE. Po-
nadto roz-
pocznie 
się cykl 
ścieżek 
eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa. Od-
nawialne źródła energii staną się dobrze znane także przez 
najmłodszych.

Dziękujemy za rozmowę

nieustanne kłótnie ca-
łymi dniami i nocne 

awantury to niemalże codzien-
ność dla wielu lokatorów jednego 
z bloków przy ulicy zachod-
niej. Od kiedy na drugie piętro 
wprowadził się nowy właściciel 
mieszkania z partnerką, krzyki i 

wyzwiska nie mają końca. liczne 
interwencje policji nie przynoszą 
żadnych efektów, mieszkańcy 
mają już dosyć.

Problem ciągnie się od późnej 
jesieni. Jak potwierdza wielu loka-
torów, cisza i spokój jest tylko, kiedy 
głośni sąsiedzi śpią. 

- Nie mieszkamy na tym samym 
piętrze, ale wszystko u nas słychać. 
Potrafią zacząć popis o 1 w nocy i 
nie odpuszczają. Kiedy wstaje się na 
6 do pracy, jest naprawdę ciężko. Tak 
samo zresztą, gdy chcę odespać po 
nocnej zmianie – usłyszeliśmy od 
jednej z lokatorek. - Problem jest po-
ważny, bo ile można tego słuchać?

- Wulgaryzmy nie mają końca a 
awantury trwają od samego rana. 
W tym mieszkaniu nie ma żadnego 
poszanowania dla wspólnoty, sąsie-
dzi nie przejmują się, że mogą prze-
szkadzać innym. Mój pokój, który 
jest przez ścianę z ich mieszkaniem 
stoi nieużywany. Nie można w nim 
wytrzymać, bo wszystko słychać – 
skarży się Alicja Bartniak. - Tu już 
nawet nie chodzi o brak spokoju, ale 
o bezpieczeństwo. Kto będzie odpo-
wiadał, gdy coś się stanie? W miesz-

kaniu jest butla gazowa, niech ją 
odkręcą, nawet przypadkiem i pół 
bloku wybuchnie. O pożar też nie 
trudno. Czy musi dojść do tragedii, 
żeby w końcu ktoś podjął skuteczną 
interwencję? Policja ewidentnie nie 
potrafi sobie z nimi poradzić. Wręcz 
przeciwnie, po wyjściu funkcjona-
riuszy bywa jeszcze gorzej.

Wielu sąsiadów głośnej pary 
często mówiło o ich problemie al-
koholowym. Uważają, że to główny 
powód nieustających kłótni. - Cza-
sami aż chce się śmiać. Najpierw 
wyzywa ją od najgorszych i w bar-
dzo wulgarny sposób każe jej opu-
ścić mieszkanie a później dzwoni i 
mówi, że ją kocha i chce jej powrotu. 
Konkubina wraca i wyzwiska 
zaczynają się na nowo – usłysze-
liśmy od kolejnych mieszkańców 
bloku. - Ciągle słychać przewracane 
krzesła, rzucane przedmioty i nie-
cenzuralne słownictwo. Policja nie 
ma żadnego pomysłu, jak rozwiązać 
nasz problem a sami zainteresowa-
ni śmieją się z tych interwencji. Co 
można zrobić? Przecież nie warto 
wdawać się w dyskusję z takimi 
ludźmi.

Odwiedziliśmy hałaśliwych 
sąsiadów. Jak się okazuje, nie wi-
dzą żadnego problemu w swoim 
zachowaniu i nie zamierzają go 
zmieniać a zarzuty nieustannych 
kłótni odrzucają. - Taki już mamy 
sposób mówienia, doniosły. My 
się nie kłócimy, bo bardzo się 
kochamy. Jak można mówić, że 
bez przerwy się wyzywamy czy 
bijemy? To inni sąsiedzi są głośno 
i to my słyszymy z jednej strony 
ciągłe krzyki dzieci a z drugiej 
głośne przyjęcia u sąsiadów. Ale, 
jak to mówią, wolnoć Tomku w 
swoim domku. My do nikogo 
policji nie wzywamy i niech inni 
też dadzą nam spokój – tłumaczył 
Kazimierz S. (nazwisko do wiado-

mości redakcji). - Sąsiedzi uwzięli 
się na nas, ciągle nas obserwują 
i wyglądają jak ktoś wchodzi do 
mieszkania. 

Na drugi dzień po naszej wizy-
cie, lokatorzy poinformowali nas, 
że popołudniu prawdopodobnie 
konkubina pobiła swojego o 12 
lat starszego partnera, bo z za-
krwawioną twarzą prosił sąsia-
dów o telefon pod 112. W trakcie 
awantury miał krzyczeć: „niech 
ktoś mnie ratuje, bo ta k*** mnie 
zabije”. Trudno wierzyć więc w 
zapewnienia pary o głębokim 
uczuciu, tym bardziej, że na drugi 
dzień ich kłótnię słychać było od 
samego wejścia do klatki. 

tekst i fot. (MR)

Lokatorzy mają dosyć 
nowych sąsiadów

Małżeństwo nie zamierza czekać, aż wydarzy się tragedia

Alina Bartniak pokazuje 
mieszkanie głośnych 
lokatorów
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 128: Rozumny milczy.
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* Przepis na spokój w Polsce :) 
1. Poczekaj aż rolnicy wyjadą do War-
szawy na protest. 
2. Zablokuj drogi wokół stolicy. 
3. Rolnicy nie mają jak wrócić. 
4. Warszawiacy nie mają jak wyjechać. 
5. ŚWIĘTY SPOKÓJ W CAŁYM KRAJU 

 * * *
* W aptece: 
- Poproszę opakowanie tabletek na odchudzanie. 
- Hm, pan wybaczy, ale dopiero co sprzedałam panu 
dziesięć opakowań. 
- no wiem, ale jakoś się nimi nie najadłem. 

* * *
* Test na to kto jest lepszym przyjacielem: żona czy pies? 
Zamknij żonę i psa w bagażniku, wróć za godzinę i zo-
bacz, kto będzie się bardziej cieszył na Twój widok. 

* * *
* Widziałem jak pewnej kobiecie wypadło 20 zł. Podnio-
słem, pomyślałem co zrobiłby Jezus na moim miejscu i 
zamieniłem je na wino. 

* * *
* Szkoła w Rosji. Pani na lekcje przynosi królika i mówi: 
- Dzieci co to jest? 
Nikt się nie odzywa. Pani próbuje pomóc: 
- Dzieci nie wiecie co to jest? Przecież codziennie o nim 
mówimy, śpiewamy o nim piosenki... 
Przerywa jeden z uczniów: 
- Nie może być! Władimir Putin!? 

* * *
* Na ławce w parku siedzi staruszek i strasznie płacze.  
Podchodzi do niego przechodzień i pyta:  
- Dlaczego Pan płacze?  
- Synu mam 88 lat, dwa tygodnie temu ożeniłem się z 
najseksowniejszą laską w okolicy, ma 22 lata wymiary 
90/60/90, super gotuje, kochamy się kiedy chce, wieczo-
rem mi czyta...  
- No to o co chodzi?  
- Nie pamiętam gdzie mieszkam! 

zupa z KapusTy, pOMiDOróW i 
panceTTy
składniki:
• 1 cebula
• 3 łyżki masła
• sól
• świeżo zmielony pieprz
•  1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki
• 2 marchewki
• 1 kg kiszonej kapusty
• 1 l bulionu warzywnego
•  1 szklanka białego wina wytrawnego
• 300 g pancetty w plastrach
•  1 puszka pomidorów w całości • bez 

skórek
• pół pęczka koperku
etapy przygotowania: Obrać cebulę 
i drobno posiekać. Rozpuścić masło w 
garnku i zeszklić na nim cebulę. Po chwili 
dodać odrobinę soli, pieprzu i papryki. 
Obrać marchewki i zetrzeć na tarce o 

grubych oczkach. Dodać do garnka, za-
mieszać i smażyć przez 2 minuty. Dodać 
kapustę, zalać bulionem oraz winem. 
Doprowadzić do wrzenia a następnie 
zmniejszyć ogień i dusić przez 15 minut. 
W międzyczasie pokroić pancettę na 
mniejsze kawałki i dodać do garnka ra-
zem z pomidorami. Zamieszać, doprawić 
solą, pieprzem i gotować jeszcze przez 20 
minut. Na koniec posiekać drobno kope-
rek i dodać do zupy. Podawać od razu.

pieczOny psTrąG W sOsie śMie-
TanOWO-liMOnKOWyM z prażO-
nyMi MiGDaŁaMi i TyMianKieM
składniki:
•  2-3 średnie patroszone pstrągi bez 

głowy
• kilka gałązek świeżego tymianku
• 1 cytryna
•  2 łyżki masła sklarowanego + kilka 

plastrów schłodzonego do pieczenia 
pstrągów

• 1 limonka
•  1 lampka białego wina (pół wytraw-

nego)
• 1 średni por (ok. 20 cm)
• 200 g śmietany 22 % (do sosów, może 
być 18 %)
• 100 płatków migdałowych
• sól morska

• świeżo zmielony pieprz ziołowy 
etapy przygotowania: Wypatroszone 
pstrągi dokładnie myjemy, nacieramy 
solą morską i świeżo zmielonym pie-
przem ziołowym (najlepiej utartym w 
moździerzu). Do środka ryby dodajemy 
plaster cytryny, gałązkę świeżego ty-
mianku i kawałek schłodzonego masła. 
Tak przygotowane ryby umieszczamy w 
żaroodpornym naczyniu z przykryciem 
i pieczemy ok. 35 minut w rozgrzanym 
piekarniku do 220 stopni C (opcja: grill 
lub góra-dół).  Aby przygotować sos: 
drobno posiekany por podsmażamy na 
sklarowanym maśle, dodajemy lampkę 
wina i redukujemy. Odstawiamy z ognia, 
dodajemy śmietanę i listki tymianku. 
Dokładnie mieszamy. Doprawiamy solą, 
pieprzem ziołowym i otartą skórką z 
limonki. Upieczonego pstrąga ostrożnie 

wyjmujemy z piekarnika, zdejmujemy 
skórę i podajemy z sosem i prażonymi 
płatkami migdałów. 

Mus brzOsKWiniOWy W pOleWie 
z biaŁej czeKOlaDy
składniki:
Mus:
• 250 g miąższu z brzoskwini
• 150 ml kremówki 30%
• 3-4 łyżki zimnej wody
• 20 g żelatyny
• 60 ml wody
• 30 g cukru
• 1 białko
polewa:
• 100 ml kremówki 30%
• 9 kostek białej czekolady
• 2 łyżeczki zimnej wody
• 3 łyżeczki żelatyny 
etapy przygotowania: Przygotowujemy 
mus. W rondlu zagotowujemy wodę i 
studzimy ją. 3-4 łyżkami zimnej wody 
zalewamy żelatynę i pozostawiamy ją 
do napęcznienia przez 2 minuty. Na-
stępnie przekładamy żelatynę do rondla 
z ciepłą wodą i mieszamy do momentu, 
aż wszystko się rozpuści. Blenderem 
miksujemy mus z brzoskwiń i dolewamy 
żelatynę z wodą. Wszystko dokładnie 
mieszamy. Na sztywno ubijamy kremów-

kę i odstawiamy. Białko także ubijamy i 
pod koniec dodajemy cukier. Do sztyw-
nej masy dodajemy powoli żelatynę z 
musem. Cały czas mieszamy i dodajemy 
kremówkę. Tak gotowy mus nakładamy 
do kokilek. Zawijamy je folią spożywczą 
i trzymamy w lodówce przez minimalnie 
6 godzin. Aby ułatwić nam wyjęcie ciasta 
z kokilek, warto ustawić je na chwilę w 
garnku z ciepłą wodą a potem odwrócić 
dnem i tak postawić na talerz. Zimną 
wodą zalewamy żelatynę i odstawiamy. 
Prawie do wrzenia podgrzewamy kre-
mówkę i dodajemy kawałki czekolady. 
Po 3 minutach wszystko dokładnie 
mieszamy. Dodajemy żelatynę i znów 
wszystko łączymy aż do całkowitego 
rozpuszczenia. Taką polewą polewamy 
deser i trzymamy w lodówce około 15 
minut.
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Ponad sto pań z terenu gminy Ozorków wzięło udział w imprezie z okazji Dnia Kobiet, która odbyła się w świeżo 
wyremontowanym Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Wśród zgromadzonych na sali osób, obecne były 
panie z gminnych jednostek organizacyjnych – m.in. ze szkół, ośrodków  zdrowia, bibliotek oraz urzędu gminy. 
- Kobieta to skarb, o który trzeba dbać i pielęgnować. Dlatego dziś drogie Panie życzę Wam, żeby Wasze drugie 
połowy celebrowały ten dzień cały rok, a czas upływał Wam na samych przyjemnościach – mówił na spotkaniu 
Tomasz Komorowski, wójt gminy Ozorków. 
Zespół Los Bomberos zagrał gorące latynoskie przeboje. Na wszystkie panie czekał również słodki poczęstunek.

Małgorzata Kosmala-cybart

Dzień Kobiet w Leśmierzu 
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W Aleksandrii doszło do 
śmiertelnego wypadku 

drogowego. Tuż przed północą kierowca 
tira wyjeżdżał z parkingu przy trasie kra-
jowej. Podczas wykonywania manewru 
skrętu w lewo w kierunku Zgierza, nie zach-
ował szczególnych środków ostrożności i 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu praw-
idłowo jadącej w kierunku Ozorkowa osobówce. W wyniku wypadku śmierć 
na miejscu poniósł 53-letni kierowca fiata. Kierowca scanii był trzeźwy. 

(stop)

Ozorków

Ozorków

Gm. Ozorków

niektórzy rodzice 
uczniów szkoły pod-

stawowej nr 4 krytykują dyrektor 
placówki za to, że nie przygoto-
wana została wcześniej oferta 
konkursowa dla fotografów za-
interesowanych wykonaniem w 
szkole zdjęć klasowych. skutkuje 
to tym, że rodzice zostali posta-
wieni przed faktem dokonanym. 
nie mieli wpływu na wybór wy-
konawcy i co najważniejsze na 
cenę usługi. 

- Dlaczego pani dyrektor nie 
poinformowała nas kogo wybrała 
do robienia zdjęć i ile za to trzeba 
będzie zapłacić?! – czytamy w mejlu 
nadesłanym do redakcji. - Przecież 
tego typu działania pachną jakąś 
zmową. Powinien być ogłoszony 
konkurs. To byłoby również w in-
teresie szkoły, aby dyrekcja nie była 
podejrzewana o brak przejrzystości 
w swoich działaniach. 

W „czwórce” jest jedenaście 
klas. Jak łatwo się domyślić, fo-
tograf obsługujący podstawówkę 
może liczyć na niezłą kasę. Kto 
w tym roku robił klasowe fotki? 
Okazuje się, że ta sama firma co 
w roku ubiegłym.

- Jestem zaskoczona tym, że nie-
którzy rodzice podejrzewają jakąś 
zmowę. O niczym takim nie może 
być mowy – zapewnia Krystyna 
Ewiak, dyrektor SP nr 4 w Ozor-
kowie. - Wybrałam tego samego 
fotografa z bardzo prozaicznych 
powodów. Po prostu robi dobre 

zdjęcia, a dodatkowo przyjeżdża do 
szkoły z przebraniami dla uczniów. 
Ten kto chce może na zdjęciu wystą-
pić na przykład jako rycerz.

Dowiedzieliśmy się, że ulubiony 
fotograf szkoły nie jest z Ozorkowa. 
Przyjeżdża z powiatu piotrkow-
skiego. 

- Muszę przyznać, że do tej pory 
żaden fotograf z Ozorkowa nie był 
zainteresowany wykonaniem dla 
nas zdjęć klasowych – dodaje dy-
rektorka „czwórki”. 

Wierzymy pani dyrektor, choć 
być może byłoby inaczej, gdyby 
szkoła szerzej zareklamowałaby 
swoją ofertę. Zdaniem K. Ewiak 
konkurs ofert jest jednak zbędny.

- Informacja dotycząca zdjęć 
klasowych wisiała u nas prawie 
miesiąc – słyszymy. - Rodzice, któ-
rzy mieli jakieś wątpliwości mogli 
przyjść do mnie i porozmawiać o 
cenie. Zresztą nikt nie jest zmuszony 
do kupowania tych zdjęć. 

13 złotych – tyle kosztuje jedno 
zdjęcie klasowe. Czytelnicy, którzy 
poinformowali nas o sprawie, argu-
mentują, że podobne zdjęcia można 
było zamówić u ozorkowskiego 
fotografa 5 zł taniej. 

Od dyrektor Ewiak usłyszeliśmy, 
że kolejna akcja związana z robie-
niem klasowych zdjęć na pewno 
będzie przedyskutowana.

(stop)

Trudno w to uwie-
rzyć. jak usłyszeli-

śmy jedna z firm świadczących 
usługi pożyczkowe „moty-
wować” ma swoich klientów 
do terminowej spłaty zadłu-
żenia, wywieszając w mieście 
plakaty z danymi osobowymi 
pożyczkobiorców. 

Miasto wręcz tonie w rekla-
mach tanich kredytów. Prym 
wiodą tzw. „chwilówki”. Zasada 
udzielania takich pożyczek jest 

prosta. Pieniądze otrzymuje 
się bez zbędnych formalności, 
szybko, jednak z horrendalnie 
wysokim oprocentowaniem. 

- Wziąć łatwo, oddać dług 
już wcale nie. Większość osób, 
które zdecydowały się pójść po 
kredyt do takich firm, niestety 
nie myśli racjonalnie. Ja jestem 
tego najlepszym przykładem – 
słyszymy od Czytelniczki, która 
zdecydowała się opowiedzieć o 
coraz powszechniejszym pro-
blemie.

Agnieszka P. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) trzy mie-
siące temu wzięła kredyt w 
kwocie 200 złotych. Nie stać jej 
było na spłatę całego zadłużenia 
wraz z odsetkami w następnym 
miesiącu. 

- Spłaciłam więc pierwszą ratę 
w wysokości 80 zł. Na następny 
miesiąc znów zapłaciłam 80 
zł i ostatnio ponownie. Pomy-
ślałam, że w zasadzie mam 
już prawie spłaconą pożyczkę. 
Okazało się jednak, że płaciłam 
co miesiąc za tzw. przedłużenie 
umowy. Przedstawicielka firmy 
pożyczkowej poinformowała 
mnie, że wciąż mam do spłaty 
280 złotych. Załamałam się – 
mówi mieszkanka Ozorkowa. 

Pani Agnieszka pokazała nam 
umowę. Z dokumentu jasno 
wynika, że oprocentowanie 
wynosi 40 procent na miesiąc. 
Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania pożyczki osiąga aż 
480 procent!

Ozorkowianka twierdzi, że 
przedstawicielka pożyczkodaw-
cy straszyła ją, że oplakatuje 
miasto i na afiszu poda jej imię 
i nazwisko z adnotacją o długu.

Dowiedzieliśmy się, że takich 
osób jest w Ozorkowie więcej. 
Wszystkie były straszone, lub 
fa kt ycz n ie 
znalazły 
się na 
a f i -

szach. 
-  Ja  na 

t a k i  p l a k a t 
trafiłam dwukrotnie – mówi 
nie kryjąc emocji Zdzisława S. 
(nazwisko do wiadomości red.). 
- Na plakatach był napis „Dłuż-
niku - tu podane były moje dane 
osobowe - oddaj pieniądze. Nie 
unikaj kontaktu z przedstawi-
cielem firmy”. Plakaty przykle-
jone zostały na jednym z okien 
budynku w którym mieszkam 
oraz na dwóch pozostałych ele-
wacjach, przy ul. Wyszyńskiego.

Marzena S. (nazwisko do 
w iadomośc i  red.)  rów n ież 

t ra f i ła na a f isz f i rmy 
pożyczkowej.
- Rozmawiałam już o tym 

z prawnikiem, który nie miał 
wątpliwości, że złamane zosta-
ły prawa związane z ochroną 
danych osobowych. Chcę do-
trzeć do innych osób, które 
w ten sa m sposób zost a ły 
potraktowane. Wiem, że jest 
ich sporo. Najprawdopodob-
niej złożymy pozew zbiorowy 
przeciwko tej firmie – mówi 
pani Marzena. 

W towarzystwie jednej z po-
szkodowanych w ten sposób 
osób, zadzwoniliśmy do przed-
stawicielki firmy pożyczkowej, 
Katarzyny K. (nazwisko do 

wiadomości red.). Zapytaliśmy 
o to, dlaczego wymienia na 
plakatach imiona i nazwiska 
pożyczkobiorców. 

- Nie mam czasu o tym rozma-
wiać – usłyszeliśmy. - Proszę się 
skontaktować z szefową. 

Próbowaliśmy. Dyrektor ozor-
kowskiej filii firmy nie odbierała 
telefonu. 

Jak ustaliliśmy krytykowana 
firma ma swoje przedstawiciel-
stwo we Włocławku. Interes 
zarejestrowany jest na jedną 
osobę. Ciekawe, czy założyciel 
tego biznesu wie w jaki sposób 
działają w Ozorkowie jego pra-
cownicy?

(stop)

infOrMacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
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 nie-
ruchomości położonej w miejscowości Helenów, 
części działki nr 14/3, przeznaczonej do wydzierża-
wienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej. 
Wykaz wywieszony został na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, a także na 
stronie internetowej www.ug-ozorkow.pl  w dniach 
od 4.03.2015 r. do   25.03.2015 r. 

ogłoszenie

klasowe zdjęcia powodem nieporozumień 

W „czwórce” fotograf z powiatu piotrkowskiego robił zdjęcia. 
Nie wszystkim się to podoba

tir zajechał drogę. 
kierowca fiata nie przeżył 

fo
t. 
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ja
 

dO Sądu PrzeciWkO „chWilóWkOM”

Mieszkańcy poinformowali nas, że firma pożyczkowa 
umieszcza na plakatach ich dane osobowe

Na słupach ogłoszeniowych 
nie ma miejsca na typowe 
anonse. Wiszą same reklamy 
pożyczek 

Latarnie w centrum miasta też nie zostały oszczędzone 
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piątek 13. - taką datę wybrali 
przedstawiciele pO w regionie 
na przyjazd słynnego już na cały 
kraj tzw. „bronkobusa”, czyli 
autobusu marki Mercedes-benz 
Tourismo rHD. nie dość, że data 
– jak twierdzą niektórzy – pe-
chowa, to na dodatek pogoda w 
tym dniu nie dopisała. pomimo 

tych wszystkich uniedogodnień 
lokalni działacze partyjni są za-
dowoleni.

- Przyjechaliśmy do Ozorkowa w 
piątek, bo wiemy że w tym dniu jest 
dzień targowy. Zebranych zostało 
dużo podpisów z poparciem na 
prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego – usłyszeliśmy.

Walka o podwyższe-
nie świadczeń przy-

biera w mieście coraz ostrzejszy 
charakter. Tak jest na przykładzie 
wypowiedzi Darii Wałowskiej i 
Dariusza Duniaka, którzy twierdzą, 
że ośrodek pomocy robi wszyst-
ko, aby wypłacać jak najmniejsze 
zasiłki. 

- Pomimo tego, że nie osiągnąłem 
dochodu to i tak musiałem napisać 
oświadczenie, że miałem dochód – 
zarzeka się pan Dariusz, który popro-
sił „Reportera” o zajęcie się sprawą. 
- Zmusza się nas do kłamstwa, tylko 
dlatego, żeby wypłacić grosze. Mamy 
dwójkę dzieci i ostatnio otrzymali-
śmy z MOPS zasiłek na cały miesiąc 
w kwocie zaledwie 179 złotych. Jak 
mamy za to przeżyć?

Poprosiliśmy ośrodek o komentarz. 
„Wysokość dochodów została po-

dana przez wnioskodawcę w piśmie 
złożonym pracownikowi socjalnemu 
a następnie jedynie potwierdzona 
w złożonym oświadczeniu. Każda 
osoba, rodzina zgłaszająca się z wła-
snoręcznie podpisanym podaniem 
o pomoc zobowiązana jest w myśl 
ustawy o pomocy społecznej do 
przedstawienia niezbędnych doku-
mentów do rozstrzygnięcia sprawy, 
np. zaświadczenia o wysokości 
wynagrodzenia, oświadczenia o 
dochodach, orzeczenia o niepełno-
sprawności itp. Podstawą udziele-
nia pomocy jest przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego przez 
pracownika socjalnego w miejscu 
zamieszkania osoby ubiegającej 
się o pomoc. Celem wywiadu jest 
rozeznanie w sytuacji rodzinnej, 
dochodowej , majątkowej osób i 
rodzin ubiegających się o pomoc. 
Dlatego też pracownik socjalny w 

trakcie przeprowadzania wywiadu 
pyta nie tylko o informacje dotyczące 
osoby, która z wnioskiem wystąpiła 
o pomoc, ale też osób wspólnie z nią 
zamieszkujących i gospodarujących. 
Przy ustalaniu kryterium dochodo-
wego uprawniającego do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej 
brane są pod uwagę dochody osoby 
zainteresowanej oraz pozostałych 
członków rodziny o których mówi 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 
Dochodem rodziny obok dochodów 
z pracy zarobkowej („dorywczej”) są 
również inne świadczenia uzyskane 
przez członków rodziny. Brak zgody 
na przeprowadzenie wywiadu oraz 
przedstawienie niezbędnych doku-
mentów jest podstawą do wydania 
decyzji odmownej. W w/w przy-
padku - w złożonym, podpisanym 
podaniu o pomoc osoba wskazała do-
chody, źródła i kwoty jakie wspólnie 
z konkubentem uzyskali w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku. 
Te same informacje, podpisane przez 
konkubenta pod odpowiedzialnością 
karną złożyła w oświadczeniu. Na 
podstawie dokumentów wynika 
jednoznacznie , że rodzina posiada 
jednak własne źródło utrzymania” - 
czytamy w odpowiedzi MOPS.

Nie wiadomo jak dalej potoczy 
się ta sprawa. Dariusz Duniak za-
powiedział, że o problemie zamie-
rza porozmawiać z burmistrzem. 
Czy po obszernym wyjaśnieniu 
ośrodka temat będzie podjęty 
podczas rozmowy w magistracie? 
Jedno jest pewne. MOPS musi 
się liczyć z negatywnym nasta-
wieniem podopiecznych, którzy 
narzekają na zbyt małe – ich zda-
niem - zasiłki. 

(stop)

bezbarwny de-
naturat zwany 

przez niektórych „białą damą” 
zabił w leśmierzu 40-latka. czy 
tej śmierci można było zapo-
biec? z pewnością tak. Wystar-
czyło jedynie trochę zdrowego 
rozsądku. jak się dowiedzieliśmy 
koledzy pili denaturat bez prze-
rwy przez trzy dni. nad ranem w 
niedzielę jeden z nich przypłacił 
to życiem. 

Szare i odrapane kamienice 
wzdłuż głównej ulicy w Leśmie-
rzu z pewnością nie napawają 
optymizmem. W jednej z nich 
mieszkał Arkadiusz M. (nazwisko 
znane redakcji). Był sam, bez pracy. 
Sąsiedzi wspominają go dobrze.

- Nie był typem awanturnika, 
tylko że lubił sobie wypić – sły-
szymy od pani Ireny, sąsiadki 
zmarłego lokatora. - Z tego co 
wiem, to libacja nie była w naszym 
budynku. Pili u „Budzyka”.

Krzysztof Budzyński, zwany 
„Budzykiem”, opowiedział nam, 
co stało się tamtego feralnego, 
niedzielnego poranka. 

- Arek miał ksywkę „Myszka”, 
to od jego nazwiska. Przyjaźni-
liśmy się od czasów szkolnych. 
Później razem chodziliśmy do 
pracy, do cukrowni. Gdy cukrow-
nia upadła zaczęły się problemy. 
Zaczęliśmy pić a że nie ma pienię-
dzy kupowało się denaturat. Spo-
ro tego poszło. Piliśmy w moim 
garażu. Mam tam wersalkę. Nad 
ranem musiałem na chwilę pójść 
do mieszkania, kiedy wróciłem 

Arek leżał 
już na beto-
nie – mówi 
K. Budzyń-
ski.

Po policję 
zadzwonił 
pan Wło -
dzimierz, 
s ą s i a d 
Krzysztofa 
B u d z y ń -
skiego.

- Zanie-
pokoi łem 
się, gdy zo-
baczyłem 
l e ż ą c e g o 
bez ruchu 
człowieka 
– słyszy-
my. - Poli-
cja przyje-
chała dość 
szybko, na 
k a r e t k ę 
trzeba było 
trochę po-
c z e k a ć . 
Nie s t e t y 
l e k a r z 
n iew ie le 
już mógł 
z r o b i ć . 
Najprawdo-
podobniej doszło do zatrucia 
organizmu. Zlecona została sekcja 
zwłok. 

Czy ten dramat wpłynie na 
zmianę stylu życia uzależnionego 
od denaturatu pana Krzysztofa?

- Będzie trud-
no – nie ukrywa amator „Białej 
damy”. - Ale postaram się nie 
pić. Na pewno będę na pogrzebie 
Arka. W końcu byłem jego najlep-
szym kumplem. 

tekst i fot. (stop)

broNkobus w ozorkowie

Podopieczni kontra MoPs
Ozorków

Gm. Ozorków

Otrzymaliśmy z MOPS tylko 179 zł – żalą się podopieczni ośrodka 

Śmiercionośna „Biała dama” 

Krzysztof Budzyński jest uzależniony od denaturatu

W tej kamienicy mieszkał Arkadiusz M.Pan Włodzimierz zadzwonił po policję i karetkę

Szkoda tylko, że do Ozorkowa 
nie przyjechał prezydent RP a akcja 
nie była wcześniej w mieście zbyt 
dobrze rozreklamowana. W akcję 
zbierania podpisów na miejskim 
targowisku zaangażowali się mar-
szałek Stefan Niesiołowski i poseł 
Artur Dunin. 

Mieszkańcy nie kryli zaintereso-
wania przyjazdem „Bronkobusa”.

- Super ten pojazd wygląda. Jak 
zobaczyłem go z daleka, to myśla-
łem że przyjechał nasz prezydent 
– mówi pan Bogdan.

No cóż. Warto zadać sobie pyta-
nie, czy Ozorków rządzony przez 
PiS byłby przyjazny dla prezydenta 
Polski. Z drugiej strony, Bronisław 
Komorowski udowodnił niedawno, 
że nie obawia się krytyki i potrafi 
rozmawiać z oponentami. W końcu 
jego hasło wyborcze „Wybierz zgo-
dę i bezpieczeństwo” zobowiązuje. 

(stop)
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tekst sponsorowany

10 mar-
ca Wójt 
G m i n y 
P a r z ę -
c z e w 
Ryszard 
Nowakowski gościł delegację przedstawi-
cieli samorządów z Austrii i Niemiec. Te-
matem przewodnim wizyty była wymiana 
doświadczeń w zakresie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, termomoder-
nizacji budynków oraz obiektów energo-
oszczędnych pomiędzy regionami: łódzkim, 
Güssing (Austria) i Kyritz (Niemcy). Podczas 
spotkania goście z zagranicy mieli możliwość 
pozyskania informacji o funkcjonującej na 
terenie naszej gminy od 2004 roku kotłowni 
na biomasę oraz zapoznali się z planami 
gminy w zakresie instalacji OZE. Wójt Gmi-
ny Parzęczew odpowiedział również na 
szereg pytań związanych z istniejącą insta-
lacją źródła zielonej energii, która wzbudziła 
duże zainteresowanie delegatów. Kolejnym 
etapem wizyty było spotkanie z pracow-
nikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej 
panem Zdzisławem Rogowskim w gminnej 
kotłowni na biomasę, podczas której goście 
mieli okazję zapoznania się z rozwiązaniami 
technicznymi zastosowanymi w kotłowni. 

Możliwość wymiany doświadczeń oraz 
nawiązania współpracy z przedstawiciela-
mi samorządów, które wykorzystują bądź 
planują wykorzystać energię wody, wiatru 
i słońca jest ważna dla Gminy Parzęczew. 
W ramach alokacji z funduszu RPO WŁ 
na lata 2014 – 2020 Gmina planuje bowiem 
pozyskać środki na realizację w latach 2016 
– 2019 projektu pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej na terenie gminy Parzęczew”. 
Projekt będzie stanowił połączenie 3 typów 
działań: termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej i budynków komu-
nalnych, montażu urządzeń wykorzystują-
cych OZE oraz budowie energooszczędnego 
oświetlenia. Wykorzystywanie odnawial-
nych źródeł energii staje się coraz bardziej 
popularnym tematem wśród społeczeństwa, 
a jednocześnie stanowi ogromy potencjał 
energetyczny i finansowy. Jest to rozwiązanie 
innowacyjne, a przy tym proekologiczne. 
Dlatego też Gmina Parzęczew zdecydowała, 
że warto zainwestować środki w tego typu 
działania. Co ważne, 11 marca prezydent RP 
Bronisław Komorowski podpisał ustawę o 
odnawialnych źródłach energii. Ustawa 
wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia i ma na celu zagwarantowanie 
trwałego rozwoju gospodarki energe-
tycznej przy jednoczesnym zwiększeniu 
bezpieczeństwa energetycznego i ochrony 
środowiska. 

Ewa Maślińska

przedszkole jest drugim po środowisku ro-
dzinnym ważnym miejscem w życiu dziecka 
i przynosi liczne korzyści dla jego rozwoju. 
Tworząc dla naszych podopiecznych dru-
gi dom stymulujemy wszechstronny ich 
rozwój, uczymy samodzielności, respekto-
wania wyznaczonych zasad, nawiązywania 
kontaktów oraz odpowiedzialności, a także 
pokazujemy jak funkcjonować w grupie.

W Punkcie Przedszkolnym „Plastuś” 
działającym w gminie Parzęczew dzieci 
ćwiczą pamięć poprzez zapamiętywanie 
wierszyków i piosenek, uczestniczą w za-
jęciach plastycznych, śpiewają, występują 
w teatrzykach. Realizacja podstawy pro-
gramowej wzbogacona kreatywnymi po-
mysłami nauczycieli oraz szeroki wachlarz 
zajęć dodatkowych sprzyja odkrywaniu 
zdolności twórczych dziecka i pomaga  
w rozwijaniu indywidualnych zaintereso-
wań. Dzięki dobrej organizacji zapewniamy 
odpowiednie warunki do zdobywania 
nowych umiejętności i systematycznego 
pogłębiania wiedzy, poprzez poznawanie 
świata, samodzielne eksperymentowanie 
i badanie otoczenia. Prowadzimy zajęcia z 
wychowania zdrowotnego (np. ćwiczenia 
gimnastyczne, zabawy ruchowe), wycho-
wania umysłowego (np. nauka wierszyków 
i piosenek), wychowania technicznego (np. 
zabawy plasteliną, konstrukcje z klocków), 
wychowania estetycznego (np. rysowanie, 
malowanie) oraz wychowania moralno - 
społecznego (np. wyrabianie samodzielności  
w codziennych czynnościach, nauka zabawy 
z innymi dziećmi). Uczestnictwo w zajęciach 
koła kulinarnego daje Naszym podopiecz-
nym umiejętności poznawania smaków i 
zdrowego żywienia, przyrządzania prostych 
dań oraz zasad savoir-vivru. Nasza placówka 

zatrudniając logopedę, pedagoga oraz innych 
specjalistów wspiera prawidłowy rozwój 
dziecka, a także niesie pomoc rodzicom w 
dalszych działaniach dydaktyczno-wycho-
wawczych.

Podczas obchodów święta ,,Plastusia” 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny na naj-
ładniejszy urodzinowy plakat. Na podium 
znalazły się przedszkolaki z grupy ,,Żabek”. 
Pierwsze miejsce zajęła praca Kamilki Kac-
przak, drugie miejsce – Marysia Osowska, 
natomiast trzecie – Marek Sobczak. Wyróż-
nione zostały także prace: Natalki Ociepy 
z grupy ,,Gromadka Puchatka” oraz Leny 
Sławek z grupy ,,Skrzaty”. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody. W 
ramach działań plastycznych każde dziecko 
ulepiło swoją figurkę Plastusia. Razem z Nami 
świętowało również grono rodziców. Współpraca  
z Nimi jest bardzo istotnym elementem funk-
cjonowania placówki przedszkolnej, dlatego 
dbamy o to by wspólne poczynania rodziców i 
nas - pracowników przedszkola tworzyły klimat, 
w którym wszyscy będą się ze sobą dobrze czuli. 

Nasz „Plastuś” jest jak okręt, gdzie kurs nada-
je kapitan, cała załoga współpracuje by dotrzeć 
do wyznaczonego celu, a podczas podróży nasi 
mali marynarze odkrywają wszystko to,co 
piękne i jeszcze przez nich nieodkryte.

święto Plastusia zagraNiczNa delegacja 
odwiedziła Parzęczew

Wciąż czekamy na 
odpowiedź urzędu 

gminy w Ozorkowie w sprawie 
wypłaconych urzędnikom trzyna-
stek. Gmina wprawdzie przysłała 
informację do redakcji, jednak 
dość zastanawiającą. na nasze py-
tanie o trzynastki, otrzymaliśmy 
mejla w którym prosi się redakcję 
o nadesłanie formalnego pisma.

Gmina czeka na wniosek o 
udzielenie takich informacji 
zgodnie z przepisami ustawy o 
dostępie do informacji publicz-
nej – czytamy w odpowiedzi. To 
wszystko – żadnych kwot. Czy 
urząd gminy zamierza trzymać 
takie informacje w tajemnicy 

zasłaniając się biurokratycznymi 
wymówkami? Przecież pensje 
wójta (w tym poprzedniego) nie 
są ściśle tajne. 

Tak rygorystycznie do tematu 
nie podszedł ozorkowski magi-
strat. Dowiadujemy się, że w tym 
roku kwota wypłacona na trzy-
nastki była większa w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Trzynastki za 
rok 2014 wypłacone pracownikom 
urzędu miejskiego w Ozorkowie 
wyniosły 176.211 zł netto.

Jacek Socha, burmistrz Ozor-
kowa, otrzymał  7.995 zł netto. 
Sekretarz 5.681 zł netto, skarbnik 
6.189 zł netto. 

(stop)

Kolejny już raz słyszy-
my o fatalnej kondycji 

spółki. jeśli sytuacja się nie po-
prawi, to związkowcy zamierzają 
13 kwietnia przeprowadzić ogól-
nopolski protest. czy ozorkow-
scy pocztowcy wezmą udział w 
strajku?

Naczelnik urzędu poczty w Ozor-
kowie jest oszczędna w słowach. 

- To od związków zawodowych 
zależy jak dalej potoczy się sytuacja. 
Naprawdę trudno mi powiedzieć, 
czy dojdzie do protestu. Proszę 
skontaktować się z rzecznikiem 
poczty – usłyszeliśmy.

Biuro pra-
sowe Poczty 
Polskiej tak tłu-
maczy trudną 
sytuację. 

„Redu kc ja 
etatów odby-
wać się będzie 
w  r a m a c h 
P r o g r a m u 
D o b r o w o l -
nych Odejść. 
Pracownicy, 
którzy zde-
c yd u j ą  s i ę 
z niego sko-
rzystać będą 
mogli liczyć 
na odprawy” 
- czytamy w 
komunikacie 

Zbigniewa Brodowskiego, rzecz-
nika prasowego Poczty Polskiej. 

Jednak pracownicy obawiają 
się, że w przypadku braku chęt-
nych, zwolnieni zostaną także 
pocztowcy, którzy nie chcą od-
chodzić. 

- Wiadomo, jest jak w każdym 
zakładzie pracy. Każdy obawia się 
zwolnień – usłyszeliśmy od jed-
nego z ozorkowskich listonoszy.

Sytuacja na poczcie jest napięta 
także z kilku innych powodów. W 
lipcu zeszłego roku Poczta Polska 
wypowiedziała układ zbiorowy. 
Rozpoczęły się negocjacje doty-

czące warunków nowego układu 
zbiorowego. Pocztowcy są w 
sporze zbiorowym z pracodaw-
cą. Związkowcy ostrzegają, że 
jeśli sytuacja w Poczcie Polskiej 
nie ulegnie poprawie, planują 
najpierw manifestacje przed 
poszczególnymi urzędami wo-
jewódzkimi. Następnie ma być 
ogólnopolski strajk generalny. 
Jak się dowiedzieliśmy zatrudnie-
nie w spółce zmniejszyć ma się o 
ponad 5 tys. etatów. W wojewódz-
twie łódzkim pracę może stracić 
nawet ok. 400 osób. 

(stop)

Magistrat wypłacił trzynastki
czekamy na odpowiedź ug

OzorkówOzorków

poczta polska będzie zwalniać 

Czy trudna sytuacja wpłynie na redukcję etatów na poczcie w 
Ozorkowie?

Listonosze boją 
się o swoją pracę 
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Policjanci z ozorkowskiego komisa-
riatu policji zatrzymali na gorącym 
uczynku dwóch sprawców pobicia 
32-letniego mężczyzny. Do zdarzenia 
doszło 11 marca w godzinach poran-
nych w Ozorkowie. Dwóch dzielnico-
wych patrolujących miasto zauważyło 
na ul. Prostej dwóch mężczyzn szar-
piących za odzież zakrwawionego 
człowieka. Podjęli interwencję wspól-
nie z przybyłymi na miejsce kolejnymi 
dwoma funkcjonariuszami prewencji, 
oddzielając pokrzywdzonego od 
napastników. Agresywni mężczyźni 
zostali przewiezieni do ozorkowskie-
go komisariatu. Do pobitego 32-latka 
policjanci wezwali pogotowie, które 
udzieliło mu pomocy medycznej. Obaj 
zatrzymani byli nietrzeźwi. 37-latek – 
1, 88 promila, 27-latek – 2,28 promila. 
Pozostałą część dnia i nocy spędzili 
w zgierskim areszcie. W czwartek 
usłyszeli zarzut współdziałania w 
pobiciu 32-latka. Grozi im kara do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Info: KPP Zgierz 

policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą 
Kpp zgierz zatrzymali 41-letniego 
mężczyznę, który w warunkach 
domowych wyrabiał alkohol 
kradnąc przy tym energię elek-
tryczną. 

11 marca około godz. 8.00 poli-
cjanci pojechali do jednej z miej-
scowości w gminie Zgierz, gdzie 
według ustaleń miał przebywać 
mężczyzna posiadający dużą ilość 
nielegalnego alkoholu. Na miejscu 
drzwi otworzył im zaskoczony 
wizytą zgierskich stróżów prawa 
41-letni właściciel posesji. Podczas 
przeszukania pomieszczeń gospo-
darczych i mieszkalnych funkcjo-

nariusze zabezpieczyli aparaturę 
do „domowego wyrobu alkoholu”, 
beczki z ponad 260 litrami zacieru 
i 46 litrów gotowego już alkoholu. 
Dodatkowo, w przydomowej ko-
tłowni znaleźli dwa liczniki elek-
tryczne o nietypowym wyglądzie. 
Wezwani na miejsce pracownicy 
energetyki zlokalizowali nielegalne 
przyłącze elektryczne umieszczone 
pod ścianą kartonowo – gipsową w 
jednym z pomieszczeń. 41-latek zo-
stał zatrzymany i przewieziony do 
zgierskiej komendy. Usłyszał zarzut 
z ustawy o wyrobie napojów spiry-
tusowych oraz dotyczący kradzieży 
energii elektrycznej. 

Info: policja 

wyrabiał nielegalny alkohol 
i kradł przy tym prąd 

zaufali opiekunce – złodziejce
Policjanci z wydziału kryminal-
nego zgierskiej jednostki policji 
zatrzymali 54-letnią opiekunkę i 
zarazem gosposię domową, która 
przed prawie rok okradała swojego 
pracodawcę. 12 marca  funkcjo-
nariusze wydziału kryminalnego 
zapukali do drzwi mieszkania 
podejrzewanej kobiety. 54-latka 
zupełnie nie spodziewała się ta-
kiej wizyty. Została zatrzymana i 
przewieziona na przesłuchanie do 
jednostki policji. Usłyszała zarzut 
kradzieży, za który kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozba-
wienia wolności. Z zebranego w 

sprawie materiału dowodowego 
wynika, że 54-letnia kobieta praco-
wała od około 8 lat w charakterze 
pomocy domowej i opiekunki do 
dzieci. Od stycznia 2014 r. zaczęła 
wynosić z mieszkania swoich chle-
bodawców biżuterię, którą następ-
nie sprzedawała w lombardzie. Do 
ostatniej kradzieży doszło w lutym. 
Gdy właścicielka wartościowych 
przedmiotów zorientowała się, 
że jest okradana poinformowała 
policję. Wartość skradzionych 
kosztowności oszacowała na kwo-
tę blisko 6000 złotych.

KPP Zgierz

Napad 
w ozorkowie 

przemoc Domowa 
Łęczyca poczucie wst ydu, 

obawa przed kon-
sekwencjami a może nad-
mierna ufność i nadzieja na 
poprawę? Ofiary przemocy 
domowej boją się mówić, 
mimo że to ich zeznania 
często są jedynym dowo-
dem na obciążenie męża – 
sadysty. agresja zamykana 
w czterech ścianach rzadko 
wychodzi na jaw.

Mówiąc o przemocy w domu, 
zazwyczaj mamy na myśli znę-
canie się nad kobietami, cza-
sami nad dziećmi. Mężczyzn 
– ofiar, zbyt wielu nie ma, są 
to pojedyncze przypadki. W 
2014 roku na 71 zawiadomień 
dotyczących przemocy w ro-
dzinie, wszczęto dochodzenie 
tylko w 39 przypadkach a je-
dynie 17 zakończyło się aktem 
oskarżenia.

- Najczęstszą przyczyną od-
mowy wszczęcia dochodzenia 
jest brak zeznań pokrzywdzo-
nych. W wielu przypadkach 
zawiadomienie nie wpływa 
od samych zainteresowanych, 
le cz  od osób t rze c ich cz y 
instytucji, np. od kuratora, 
ośrodka pomocy społecznej 
czy członka rodziny. Często 
pokrzywdzone kobiety od-
maw iają  z łożen ia  za z n a ń, 
ponieważ sprawy dotyczą naj-
bliższych członków ich rodzin. 
Nie chcąc ich oskarżać, nie 
podejmują współpracy – tłu-
maczy Monika Piłat, szefowa 
prokuratury rejonowej w Łę-
czycy. - Niewiele ofiar decydu-
je się też na wizytę u lekarza, 
nawet pierwszego kontaktu, 
zaraz po zdarzeniu. Obdukcja 
lekarska stanowi silny dowód 
w trakcie prowadzenia postę-
powania. Pomocna jest także 
Niebieska Karta, która stanowi 
źródło informacji dla służb i 
ośrodków pomocy społecznej, 

że w danej rodzinie dochodzi 
do aktów przemocy.

Niejednokrotnie zdarza się, 
że ofiary odmawiające zło-
żenia zeznań i tak po jakimś 
czasie wracają do organów 
ścigania. Brak kary czy nawet 
zagrożenia karą sprawia, że 
przemoc domowa się nie koń-
czy, zwłaszcza, gdy w rodzinie 
jest alkohol. Niewiele osób 
jednak wie, że są różne formy 
pomocy of iarom przemocy 
w rodzinie, z których można 
skorzystać.

- Jeżeli w rodzinie pojawia 
się przemoc, nie trzeba od razu 
wsz cz y n ać  postępowa n ia. 
Gdy przyczyną przemocy jest 
alkohol, a zdarza się tak bar-
dzo często, można wystąpić 
do nas z wnioskiem o skiero-
wanie osoby uzależnionej na 

leczenie odwykowe. Jest to 
łagodniejsza forma próby roz-
wiązania problemu – przypo-
mina prokurator Piłat. - Ofiary 
przemocy domowej rzadko 
korzystają z takiej możliwości, 
bo jak się okazuje, nie wiedzą, 
że proponujemy również taką 
pomoc, która nie wiąże się z 
prowadzeniem dochodzenia 
w sprawie.

Często przełamaniem mil-
czenia jest agresja wobec dzie-
ci. Kobiety stające się ofiarami 
milczą z poczucia wstydu lub 
st rachu.  Kiedy mężczyzna 
podnosi rękę na dziecko, za-
czynają mówić. W 2014 roku 
zawiadomienie o przemocy w 
rodzinie, w 11 przypadkach 
dotyczyło właśnie nieletnich.

tekst i fot. (MR)

Piesek zaginął w środę 
18 lutego 2015r. w Ozorkowie w okolicach Bugaja. 

Wabi się LEOŚ – mały, 
biało - czarny kundelek, 
krótka sierść. Ma 3 lata.

Znaki szczególne - brak ogonka. Nie ma obroży.

bardzo proszę o każdą informację
dotyczącą leosia.

Kontakt: 731-895-629

uwaga! zagiNął Pies!
Proszę o PoMoc!

Prokurator Monika Piłat podkreśla, że najważniejszym 
dowodem są zeznania ofiar

ogłoszenie

Policjanci z Wydziału do walki 
z Przestępczością Gospodarczą 
Komendy Wojewódzkiej w Łodzi 
zatrzymali dwóch mężczyzn , któ-
rzy wyłudzili na szkodę jednego z 
ubezpieczycieli blisko 487 tysięcy 
złotych. W proceder zaangażo-
wany był pracownik Towarzystwa, 
który zawyżał szkody a uzyskane 
w ten sposób pieniądze przele-
wał na konto znajomego. Obu 
podejrzanym grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Okazało 
się, że 41-letni pracownik jednego 

z Towarzystw Ubezpieczeniowych 
tworzył fikcyjną dokumentację , 
faktury oraz cesje, potwierdzającą 
rzekome dodatkowe naprawy bla-
charskie oraz wynajem pojazdów 
zastępczych po dacie wypłaty 
klientowi odszkodowania z tytułu 
umów OC właścicieli aut. Dopuścił 
się tego przy co najmniej 74 szko-
dach. W systemie wprowadzał nu-
mer konta 41-letniego wspólnika, 
z którym dzielił się pozyskanymi 
nielegalnie pieniędzmi. 

info: KWP Łódź  

wyłudzili prawie pół miliona!
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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

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

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

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

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

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
tel. 24 721 29 28
e-mail: pssmazur@o2.pl

pomoc murarza
Wykształcenie podstawowe.
PPHU „MARBUD”
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786
Miejsce wykonywania pracy : 
Leźnica Wielka

Murarz
Wykształcenie podstawowe. 
Umiejętności murarskie. 
Doświadczenie zawodowe min. 2 
lata.
PPHU „MARBUD”
ul. Oćwieka 13
88-410 Gąsawa
tel. 605 566 786

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

sprzedam dom 
z zabudowaniami gospodar-

czymi wraz z gruntem 
1,2 ha w Garbalinie. 

Tel.: 515-231-374

M-3 - 46,08 m² (4 piętro) 
ŁĘCZYCA, ul. M. Konopnickiej  

sprzedam lub zamienię na 
domek . Tel.: 693-265-197

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg; możliwość podziału, 
ok/ Ozorkowa. 

Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę 
600 m² - media,  Ozorków 
lub zamienię na kawalerkę. 

Tel.: 516-009-665

Sprzedam nową 
łuskarkę do bobu. 
Tel.: 669-840-370

Miejsce wykonywania pracy : Leźnica 
Wielka

szwaczka
Wykształcenie zasadnicze zawodowe. 
Umiejętność szycia. 6 miesięcy 
doświadczenia zawodowego.
P.P.H.U. „CHRISTOBAL”
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 328 805

podprasówka
Wykształceniem min. podstawowe, 
umiejętność prasowania, min. 1 rok 
doświadczenia.
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 2a
99-100 Łęczyca

Technik budowlany
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
lub średnie techniczne, umiejętność 
czytania rysunku technicznego, min. 
2 lata doświadczenia.
PPHU MARBUD 
Mariusz Chęś
Oćwieka 13
88-410 Gąsawa 
tel. 605 566 786
Miejsce pracy: Leźnica Wielka

lakiernik samochodowy
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
w zawodzie lakiernik samochodowy, 
umiejętność pracy w zespole, prawo 
jazdy kat. B, 5-letnie doświadczenie
A.MACHUDERA Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

pracownik transportu
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, znajomość rynku 
FMGC, prawo jazdy kat. B, 3 lata 
doświadczenia.
Ice-Full Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 94A
99-120 Piątek
tel. 607 403 078

Monter ze znajomością rysunku 
technicznego
Wykształcenie średnie techniczne, 
znajomość rysunku technicznego, 
proste spawy, mile widziane 
uprawnienia MIG MAG, minimum 1 
rok doświadczenia.
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@grupa.
progres.pl

spawacz
Wykształcenie średnie, znajomość 
rysunku technicznego, uprawnienia 
MIG MAG, ksiażeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, min. 1 
rok doświadczenia
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@grupa.
progres.pl

pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe.
TOMMAR s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Kelnerka
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, komunikatywność, praca 
w zespole, umiejętność szybkiego 
uczenia się, doświadczenie mile 
widziane.
Ciecierski Sebastian
Aleje Jana Pawła II 7
99-100 Łeczyca
tel. 666 845 795

Kucharz
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, umiejętność pracy 
w kuchni, praca w zespole, mile 
widziana książeczka zdrowia, mile 
widziane doświadczenie.
Ciecierski Sebastian
Aleje Jana Pawła II 7
99-100 Łeczyca
tel. 666 845 795

- W DOMU KLIENTA
- DOGODNY SYSTEM SP£AT
- BRAK UKRYTYCH OP£AT

reklama
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^Łęczyca 15 III – 25 IV 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 5 III 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Bydgoszcz 
Główna

IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

IC-TLK

15:04
II
1)

IC-TLK

15:38
II
2)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

Częstochowa

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Gdańsk Główny

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Gdynia Główna

IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

Katowice

IC-TLK

12:12
II IC-TLK

20:29
II
3)

Konin

IC-TLK

07:42
II
4)

IC-TLK

15:04
II
1)

IC-TLK

15:38
II
2)

IC-TLK

18:56
II
1)

IC-TLK

19:03
II
2)

Kraków Główny

IC-TLK

07:42
II
4)

IC-TLK

15:04
II
1)

IC-TLK

15:38
II
2)

IC-TLK

18:56
II
1)

IC-TLK

19:03
II
2)

Kraków Płaszów

PR-R

06:42
II PR-R

10:31
II
5)

IC-TLK

12:12
II IC-TLK

13:08
III PR-R

15:06
III IC-TLK

17:10
II PR-R

17:44
II
6)

IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

PR-R

19:58
II
1)

PR-R

20:05
II
2)

IC-TLK

20:29
II
3)

PR-R

20:50
II
5)

Kutno

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Laskowice 
Pomorskie

PR-R

05:36
II
6)

PR-R

06:45
II IC-TLK

07:42
II
4)

PR-R

11:30
II IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

PR-R

14:45
II
7)

IC-TLK

15:04
II
1)

IC-TLK

15:38
II
2)

PR-R

16:28
II PR-R

17:44
III
8)

PR-R

18:03
III
9)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

IC-TLK

18:56
II
1)

IC-TLK

19:03
II
2)

Łódź Kaliska

IC-TLK

07:42
II
4)

IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

IC-TLK

15:04
II
1)

IC-TLK

15:38
II
2)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

IC-TLK

18:56
II
1)

IC-TLK

19:03
II
2)

Łódź Widzew

IC-TLK

12:12
II IC-TLK

20:29
II
3)

Poznań Główny

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Sopot
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Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

Sosnowiec 
Główny

IC-TLK

12:12
IIStargard 

Szczeciński

IC-TLK

12:12
IISzczecin Główny

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Tczew

PR-R

10:31
II
5)

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Toruń Główny

PR-R

10:31
II
5)

Toruń Wschodni

PR-R

10:31
II
5)

IC-TLK

13:08
III IC-TLK

17:10
II IC-TLK

18:58
II
1)

IC-TLK

19:05
II
2)

Włocławek

IC-TLK

12:44
II
1)

IC-TLK

13:04
II
2)

IC-TLK

18:16
II
1)

IC-TLK

18:50
II
2)

Zawiercie

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-7 / 21-22 III; 
2) kursuje 21-22 III; 
3) kursuje 1-57 / 5 IV; 
4) kursuje 1-6 / 6 IV; 
5) kursuje 1-57; 

objaśnienia znaków / symbols
6) kursuje 1-5 / 6 IV; 
7) kursuje 1-6; 
8) kursuje 1-57 / 22 III; 
9) kursuje 22 III; 
/ oprócz

objaśnienia znaków / symbols
1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
IC: "PKP Intercity" S.A. - TLK: Twoje Linie Kolejowe
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
IC - 19 757, (22) 39 19 757 (24 h)
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.intercity.pl www.przewozyregionalne.pl
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za nami dwa mecze fazy play-out. 
bzurze nie udało się odnieść zwycię-
stwa na parkiecie rywala. Ozorkow-
scy siatkarze sobotnie spotkanie roz-
poczęli bardzo dobrze prowadząc w 
setach 2:0. następne należały jednak 
do gospodarzy, którzy doprowadzili 
najpierw do tie break’a, a w decy-
dującym secie prowadzili już 14:11. 
siatkarze bzury odrobili co prawda 
dwa oczka, niestety wyrównać już 
się nie udało i górą byli łodzianie. 
cały mecz trwał ponad dwie godziny.

Z nadziejami, które podsycał fakt, 
że tak niewiele brakło, by odnieść 
zwycięstwo w sobotnim spotkaniu, 
siatkarze Bzury w niedzielnym me-
czu otwierającym partię wygrali na 

W Tomaszowie 
Mazowieckim od-

była się 16. spartakiada Władz 
samorządowych Województwa 
Łódzkiego. W zawodach startowało 
8 drużyn reprezentujących powiaty 
i gminy woj. łódzkiego. Wśród 
biorących udział w rozgrywkach 
znalazły się reprezentacje rawy 
Mazowieckiej, radomska, powiatu 
Łęczyckiego, sejmiku Województwa 
Łódzkiego, Koluszek, Wolborza, pa-
jęczna oraz Łodzi Wschodniej.

Każda drużyna składała się z 5 
osób: czterech mężczyzn i jednej 
kobiety.

Wśród zwycięskich drużyn zna-
lazły się:

Rawa Mazowiecka 797 pkt
Radomsko 704 pkt

Powiat Łęczycki 703 pkt
W kategorii indywidualnej kobiet 

reprezentantka Powiatu Łęczyckie-
go, Renata Wilińska zajęła 3 miejsce. 
W kategorii indywidualnej męż-
czyzn Powiat Łęczycki ponownie 
stanął na podium – trzecie miejsce 
zajął Andrzej Owczarek.

Skład drużyny reprezentującej 
Powiat Łęczycki: Ireneusz Barański 
– Sekretarz Powiatu, Renata Wiliń-
ska – Skarbnik Powiatu, Sylwester 
Wierzbowski - Kierownik Wydziału 
Geodezji, Kartografii (...), Andrzej 
Owczarek – Przedstawiciel Wy-
działu Oświaty, Kultury, Zdrowia 
(…), Andrzej Lubowiecki – Przed-
stawiciel Wydziału Organizacyjno
-Administracyjnego (…).

Info:www.leczycki.pl

W dniach 6-8 marca w Brnie odbyły się zawody ra-
townicze Grand Prix Moravie. W międzynarodowej 
obsadzie zawodów znalazła się również reprezentacja 
Polski (WOPR Polska) w składzie której było dziewię-
ciu zawodników Zgiersko - Łęczyckiego WOPR (Anna 
Bartczak, Katarzyna Golińska, Dagmara Malczewska, 
Marta Szymczak, Alicja Michalak, Julia Wróbel, Bartek 
Stanielewicz, Paweł Bartkiewicz oraz Dominik Kosin). 
Reprezentacja Polski zajęła w klasyfikacji generalnej II 
miejsce ulegając tylko reprezentacji Niemiec. To dosko-
nały wynik. Oby tak dalej.

www.facebook.com/woprozorkow

woPr  w brnie

spartakiada 
pow. łęczycki

walka o utrzyMaNie rozPoczęta 
NiePoMyślNie dla bzury

 nOWy rOzkład PkP

przewagi. Początek drugiego seta 
nie zwiastował tego, co się później 
wydarzyło. Słabe przyjęcie to jedna z 
przyczyn dość wysokiego prowadze-
nia gospodarzy. Tylko nieliczne sku-
teczne akcje Bzury dawały nadzieję 
na odwrócenie losów seta i meczu. 
Trzeci set był już bardziej wyrówna-
ny jednak końcówka ponownie w 
wykonaniu łodzian wyprowadziła 
zespół AKS-u na prowadzenie 2:1 w 
spotkaniu. Czwarty set to powtórka 
z drugiej odsłony dużo błędów ze 
strony Bzury i szczęście gospodarzy 
w długich akcjach. Siatkarzom złe 
emocje dały się we znaki, za co sędzia 
surowo ukarał ozorkowski zespół 
dwoma czerwonymi kartkami w 
krótkim odstępie czasu. To całkowicie 
podcięło skrzydła Bzurze. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem gospodarzy 3:1. 
Siatkarze do walki o utrzymanie 
powrócą za dwa tygodnie. Mamy na-

dzieję, że przeanalizują dwie porażki i 
wyciągną wnioski, by doprowadzić u 
siebie do remisu i mieć szansę na walkę 
w piątym meczu w Łodzi. Będzie to 
bardzo ciężkie zadanie, bo widać, że 
łodzianie grają solidną siatkówkę, która 
daje im radość z każdego zdobytego 
punktu.

AKS UŁ Łódź – Bzura Ozorków 
3:2 (22:25, 24:26, 25:19, 25:19, 15:13) 
Skład Bzury: Pisera, Chałup-
nik, Krymarys, Sadecki, Cie-
sielski, Piasecki, Molenda (l) oraz 
Gajdzicki, Kacprzak, Klimczak 
AKS UŁ Łódź – Bzura Ozor-
ków 3:1 (25:27, 25:13, 25:20, 25:14) 
Skład Bzury: Pisera, Gajdzicki, Kry-
marys, Sadecki, Ciesielski, Piasecki, 
Molenda (l) oraz Chałupnik, Klimczak, 
Kacprzak

Stan rywalizacji do trzech zwy-
cięstw: 2:0 dla AKS UŁ Łódź

info:mksbzura.pl 



16 16 MARCA 2015
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ciekaWie i na Wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

rekord z sushi

Wpadła pod... autko

Mężczyźni są narcyzami Największe i najmniejsze jajko

basen w samochodzie - możliwe!

sofa dopuszczona do ruchu

Kaczy transport

siłaczka

Wielbłąd turystyczny pasażerka na gapę

Wychodząc naprzeciw pewnym niejasnościom związanym 
z przyznawaniem rekordów w tych kategoriach, poniżej 
zamieszczamy opis, które jaja mają szansę na oficjalny 
certyfikat i jak wyglądają aktualne wymiary rekordowych 
egzemplarzy. Należy zacząć od tego, że w Guinness 
World Records już dawno odstąpili od uznawania jajek 
od poszczególnych gatunków ptaków. Nie rozróżniamy 
więc podkategorii takich jak największe jajo kurze czy 
najmniejsze jajo gęsie. W kategorii „największe ptasie jajo” 
oficjalny rekord Guinnessa może być tylko jeden. Należy on 
do strusia mieszkającego na farmie w Szwecji. 17 maja 2008 
ptak należący do państwa Sahlin’ów zniósł jajko ważące 
2,589 kg. Rekordzistą w kategorii „najmniejsze ptasie jajo” 
oficjalny rekord posiada koliber zamieszkujący Jamajkę. 
Okaz mierzący niecałe 10 mm ważył 0,365 g.

Badania z ostatnich 30 lat, którymi objęto 475 000 osób, 
dowodzą, że mężczyźni są większymi narcyzami niż ko-
biety. Naukowcy przeanalizowali ponad 355 artykułów na-
ukowych, prac doktorskich oraz innych treści naukowych 
i zauważyli, że to płeć brzydka ma większe inklinacje ku 
narcyzmowi. Narcyzm jest związany z różnymi zaburze-
niami, w tym z niemożnością nawiązywania długotrwałych 
relacji, nieetycznym zachowaniem i gracją. Jednocześnie 
zwiększa samoocenę, stabilność emocjonalną, a narcyz z 
większym prawdopodobieństwem może zostać liderem. 
Największa różnica polega na tym, że panowie częściej 
mogą wykorzystywać innych i czuć się uprawnionymi do 
posiadania różnych przywilejów. Druga największa różnica 
istnieje na polu autorytetu i przywództwa. Mężczyźni są 
bardziej asertywni i bardziej pożądają władzy. W Polsce powstała największa mozaika z sushi. Przy-

gotowali ją uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych 
przy ulicy Poznańskiej w Warszawie. Ogromne kulinarne 
dzieło zajmuje powierzchnię 40,78 m² i składa się z 36150 
indywidualnych kawałków. Wydarzenie zorganizowano 
w ramach oficjalnej wizyty premier Królestwa Norwegii, 
Erny Solberg. Pomysł ustanowienia nowego rekordu 
w tej kategorii zasugerowała Norweska Rada ds. Ryb i 
Owoców Morza.
Największa mozaika z sushi powstała z: 380 kg łososia, 
340 kg ryżu, 2350 arkuszy wodorostów, 10 kg wasabi, 40 l 
octu ryżowego, 10 kg majonezu, 95 kg ogórka zielonego, 
50 kg marchwi, 5 kg kopru, 10 kg serka kremowego, 40 
kg cukru, 4 kg soli.


