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Czy na obrzeżach Ozorkowa stanie 
kolejny, trzeci już maszt telefonii 
komórkowej? Mieszkańcy robią 
wszystko, aby nie dopuścić do tej 
inwestycji. Twierdzą, że jak będzie 
trzeba to zablokują teren na którym 
mają być prowadzone prace. Burmistrz 
Jacek Socha podziela niepokój 
mieszkańców, ale czy jest w stanie 
powstrzymać budowę masztu?

więcej str.11

Siekierezada w ozorkowieSzaleją na wiejskiejwÓjT 
daszyny 

roBi 
PorządKi

Zabił babcię... 
bo jej nie lubił?

STANOWCZE „NIE” DLA MASZTU!

Czy na obrzeżach Ozorkowa stanie 

STANOWCZE „NIE” DLA MASZTU!

Nóż motylkowy 

- narzędzie zbrodni

I Komunia Święta 
w Łęczycy

W NIEDZIELĘ WYBIERALIŚMY PREZYDENTA
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Duży mobil z banerem 
przedstawiający wize-

runek Andrzeja Dudy, kandydata 
na urząd prezydenta RP z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości, został w 
miniony czwartek pocięty. Na miej-
sce przyjechała policja. Świadków 
jednak nie ma.

Przyczepka z banerem została 
ustawiona w al. Jana Pawła II, w po-
bliżu DPS-u. Miejsce wydawało się 
być trafione – ruchliwa ulica, sporo 
przechodniów, kilka ławek, niestety 
nawet w takim punkcie wizerunek 
kandydata na prezydenta komuś 
przeszkadzał. Tylko komu?

- Sam nie wiem, co myśleć o tym 
zdarzeniu. Czy zniszczenie naszego 
baneru to zwykły akt wandalizmu, 

czy może nieuczciwe działanie zwo-
lenników kontrkandydatów Andrzeja 
Dudy. Do tej pory kampania wybor-
cza przebiegała całkiem spokojnie, 
nie było podobnych sytuacji. Być 
może baner komuś przeszkadzał, 
bo był sporych rozmiarów i rzucał 
się w oczy, ale nie postępuje się w ten 
sposób. Miesięczny wynajem przy-
czepki sfinansowany był z darowizn 
zwolenników Andrzeja Dudy,  a teraz, 
przed II turą wyborów będzie bezu-
żyteczna. Wraz z naszym kandyda-
tem idą pozytywne zmiany, których 
potrzebę dostrzega coraz większa 
część społeczeństwa, a których boją 
się obecnie rządzący. Być może w 
ten sposób któryś ze zwolenników 
kontrkandydatów Andrzeja Dudy 

chciał wyrazić swoje niezadowolenie  
z powodu rosnącego poparcia dla 
naszego kandydata  – komentuje 
Przemysław Błaszczyk, senator PR. 
- Uważam że nie można lekceważyć 
takiego zachowania. Winny powinien 
zostać ukarany, dlatego postanowi-
łem wypłacić nagrodę w wysokości 
1000 zł dla osoby, która wskaże policji 
sprawcę. Niech będzie to przestroga 
na przyszłość. Ten incydent pokazuje, 
jak funkcjonuje w Polsce  „Zgoda i 
bezpieczeństwo”.

Sprawę zniszczonego baneru wy-
jaśnia policja, bez świadków trudno 
jednak będzie cokolwiek ustalić. Być 
może wysoka nagroda sprawi, że 
śledztwo ruszy z miejsca.

(MR)

Tysiąc złoTych nagrody od senaTora
Łęczyca

To będzie kolejne lato 
bez miejsca do wypo-

czynku na świeżym powietrzu. 
Mieszkańcy muszą jeszcze długo 
czekać, żeby tereny nad zalewem 
stały się atrakcyjne. Póki co, o pla-
żowaniu w przyjemnym miejscu nad 
wodą nie ma mowy. 

Nadzieja na użytkowe przezna-
czenie okolic miejskich zalewów 
pojawia się wśród łęczycan każde-
go roku. Wraz ze zbliżającymi się 
wakacjami, myślimy jak ciekawie 
spędzić je w mieście. Tego lata może 
być o tyle trudniej, że w miejskim 
parku trwać będzie rewaloryzacja. O 
ciszę i spokój nie będzie więc łatwo. 
Temat prac nad zalewem w tym roku 
na pewno poruszony nie będzie, 
ponieważ brakuje pieniędzy na tak 
dużą inwestycję.

- Inwestycja związana z zagospoda-
rowaniem zdegradowanych terenów 
zalewów miejskim i nadaniem im no-
wych funkcji społecznych, gospodar-
czych, jest jednym z priorytetowych 
kierunków rozwoju dla miasta. Jako, 
że jest to bardzo duże przedsięwzięcie 
wymaga równie dużego i solidnego 
przygotowania do tematu. Niezbędna 

jest bowiem merytoryczna, formalna 
i koncepcyjna weryfikacja zadania. 
Koniecznym jest także analiza źródeł 
finansowania zewnętrznego i apliko-
wanie o ich pozyskanie – informuje 
Krzysztofa Łuczak z urzędu miej-
skiego w Łęczycy. - Ze względu na 

szacunkowo wysoki koszt realizacji 
zadania, inwestycja ta będzie inwesty-
cją kilkuletnią. 

Dobrze, że w mieście jest chociaż 
fontanna, przy niej często można spo-
tkać odpoczywających mieszkańców. 

(MR)

co dalej z miejskim zalewem?

W najbliższym czasie nad zalewem nic się nie zmieni

Po pierwszym tygodniu 
egzaminów maturalnych 

młodzież z Łęczycy jest zadowolona. 
Choć matematyka, jak można było 
się spodziewać, dla niektórych była 
ciężkim kawałkiem chleba, pozo-
stałe testy nie sprawiły większych 
trudności. 

Najważniejsze egzaminy, czyli j. 
polski i matematyka na poziomach 
podstawowym i rozszerzonym już za 
tegorocznymi maturzystami. - Język 
polski nie był trudny, wystarczyło 
trochę pomyśleć i przede wszystkim 
przemyśleć, to co chce się napisać. 
Matematyka nas zaskoczyła. Były 
zupełnie inne typy zadań i wykresów 
niż na maturze próbnej. Nie wiadomo, 
jakiego wyniku się spodziewać. Egza-
min z biologii, mimo że nie był bardzo 
trudny, to jednak brakowało na niego 
czasu. Mieliśmy sporo tekstów, do 
każdego po kilka zadań. Musieliśmy 
naprawdę szybko czytać, żeby wszyst-
kie rozwiązać, ale chyba będzie dobrze 
– usłyszeliśmy od Natalii Krawczyk i 
Pauli Przybylskiej. - Stres oczywiście 
był, trudno go uniknąć, ale jesteśmy 
dobrej myśli. 

Nie dla wszystkich maturzystów 
matematyka była trudna. - Może nie 
tego się spodziewałem, ale uważam, 
że nie było tak źle. Udało mi się 
rozwiązać zadania, mam nadzieję, 
że wynik będzie satysfakcjonujący 

– przekonuje Kacper Skonieczka. 
- Jestem bardzo zaskoczony pozio-
mem matury z języka angielskiego, 
był dziecinnie prosty. Wydaje mi 
się, że egzamin gimnazjalny był na 
wyższym poziomie. Mogę być więc 
spokojny o wyniki. Mam nadzieję, 
że fizyka, która jeszcze mnie czeka 
będzie równie prosta. 

Maturzyści poznają wyniki 30 
czerwca, najważniejsze są jednak ich 
własne odczucia. Większość z nich 
sprawdziła już, jakie były poprawne 
odpowiedzi. Jak przyznają abiturienci 
I LO im. Kazimierza Wielkiego w 
Łęczycy, mogą być spokojni o świa-
dectwa dojrzałości.

tekst i fot. (MR)

Tydzień matur za nami 
Łęczyca

Przed egzaminem z 
matematyki maturzystom 
dopisywał dobry humor

W niedzielę mieszkań-
cy całego kraju wybie-

rali, ich zdaniem, najlepszego 
spośród 11 kandydatów ubie-
gających się o urząd Prezydenta 
RP. Wśród łęczycan zdania były 
podzielone.

Do godziny 12.00 frekwencja nie 
dopisywała. Z całego miasta do urn 
wyborczych poszło zaledwie 14,27 
% mieszkańców. Po południu pracy 
w komisjach było więcej.

- W komisji wyborczej nr 6 do 
godziny 12.00 odnotowaliśmy 
15- procentową frekwencję. Przez 
następne 45 minut wzrosła do 
19%, co łącznie daje 307 oddanych 
głosów na 1614. Myślę, że po po-
łudniu przyjdzie znacznie więcej 
osób chcących oddać swój głos 
– usłyszeliśmy od Aleksandry 
Gniazdowskiej-Pucek, przewod-
niczącej komisji nr 6. - Głosowanie 
jest bardzo proste. Wybieramy 
jednego spośród 11 kandydatów 
stawiając krzyżyk przy odpowied-
nim nazwisku. Głosujący nie mają 
najmniejszych problemów. Wszyst-
ko przebiega bardzo sprawnie i 
szybko.

Głosujący nie mieli problemów 
także z wyborem „swojego” kan-
dydata na urząd Prezydenta. Przy-
chodząc byli zdecydowani, przy 

którym nazwisku postawić krzy-
żyk. - Zagłosowałem na Andrzeja 
Dudę. Uważam, że prowadził 
dobrą i przemyślana kampanię wy-
borczą. Jego pomysł na rządzenie 
Polską mi odpowiada – wyjaśnia 
Jan Marciniak. - Dokonałem ta-
kiego wyboru, ponieważ nie 
do końca odpowiada 
mi polityka obecnej 
władzy.

Nie wszyscy 
łęczycanie po-
dzielają właśnie 
taką opinię. - 
Zagłosowałam 
na Bronisława 
Komorowskiego, 
ponieważ uwa-
żam, że jest dobrym 
prezydentem. Chcia-
łabym, aby pozostał nim 
przez następną kadencję – twier-
dzi z kolei Anna Zielińska. - Mój 
mąż zagłosował na Pawła Kukiza, 
ale twierdzimy, że dojdzie do 
drugiej tury wyborów i wówczas 

Spełniliśmy Swój obywatelSki obowiązek 

Dzieci pomagały rodzicom podczas wyborów

Pan Jan zagłosował na 
Andrzeja Dudę

razem zagłosujemy 
na Bronisława Ko-
morowskiego.
Głosujący zazwy-

czaj wybierali najmoc-
niejszych kandydatów. 

Podczas niedzielnych wy-

borów przeważały nazwiska Bro-
nisława Komorowskiego i Andrzeja 
Dudy. Po ogłoszeniu wyników 
dowiemy się, czy dojdzie do drugiej 
tury wyborów prezydenckich 2015. 
Jeśli tak, odbędą się 24 maja.

tekst i fot. (MR)

Do godz. 12 

nie było dużej 

frekwencji 
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

499zł
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Łęczyca Kolejna fala krytyki po-
płynie pod adresem łę-

czyckich strażników miejskich i 
lokalnej władzy. To już pewne – 
fotoradar przenośny w przyszłym 
miesiącu będzie „łapał” kierowców 
przekraczających prędkość. 

Zgodnie z przedwyborczymi obiet-
nicami burmistrza, miało go nie 
być, ale w tym roku jeszcze będzie 
– budżet miasta zakłada spore przy-
chody z mandatów. Znienawidzone 
przez łęczycan urządzenie, potocznie 
nazywane maszynką do zarabiania 
pieniędzy, przez 4 miesiące będzie 
ustawiane najczęściej na ulicach: 
Sienkiewicza, Ozorkowskie Przed-
mieście i Kaliskiej. Dlaczego akurat 
tam? Punkty wjazdu (i wyjazdu) do 
Łęczycy to miejsca, gdzie najczęściej 
kierowcy mają cięższą nogę, w mie-
ście ogranicza ich natężenie ruchu, 
mandatów byłoby mniej. Mieszkań-

cy mówią o nakręcaniu miejskiego 
budżetu ich kosztem. - Fotoradar jest 
tylko po to, żeby wystawiać mandaty, 
bezpieczeństwo w mieście staje się w 
tym momencie sprawą drugorzędną 
– usłyszeliśmy od kierowcy z Łęczycy. 
- Ja na pewno nie dam się złapać, nie 
zamierzam płacić mandatu.

W ubiegłym roku urządzenie „za-
robiło” 309 250 zł, to więcej niż plano-
wano. W tym roku, podobnie jak w 
minionym, budżet zakłada przychody 
z fotoradarowych mandatów na pozio-
mie 265 000 zł. Nie wiadomo jeszcze, 
jaki będzie koszt dzierżawy urządze-
nia, rok temu była to miesięcznie suma 
9778 zł brutto. W ramach zapytania 
cenowego do urzędu wpłynęła tylko 
jedna oferta. Magistrat zapewnia, że 
obecny rok będzie ostatnim z fotorada-
rem w Łęczycy. Mieszkańcy na pewno 
będą pamiętać o tej deklaracji. 

(MR)

Czterech mężczyzn, 
którzy dopuścili się 

zbiorowego gwałtu na miesz-
kance Łęczycy usłyszało wyroki 
skazujące na 5,5 roku oraz 6 lat 
pozbawienia wolności. Zdaniem 
sądu, wina nie budzi wątpliwo-
ści, wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawa była bardzo głośna. 
Przypomnijmy, do zdarzenia 
doszło 31 października 2013 r. w 
jednym z bloków przy ulicy Za-
chodniej. 26- letnia wówczas pani 
Daria wynajmował pokój wraz ze 
swoim chłopakiem. Podczas jego 
nieobecności właściciel mieszka-
nia zorganizował przyjęcie, na 
którym nie brakowało alkoholu. 
Mężczyźni w pewnym momencie 
rzucili się na kobietę gwałcąc ją 
i bijąc. Ofiara nie zgłosiła się na 
policję. Sprawa wyszła na jaw po 
kilku dniach, gdy funkcjonariusze 
w zupełnie innej sprawie interwe-
niowali w mieszkaniu przy ulicy 
Zachodniej. Gdy zauważyli sińce 
na ciele kobiety, zaczęli drążyć 
temat. Kobieta opowiedziała o 
swoim dramacie sprzed kilku dni. 
Początkowo w sprawie gwałtu 
zatrzymano sześciu mężczyzn, 
czterech z nich, w wieku od 22 
do 42 lat, usłyszało zarzuty. Da-
niel F., Jarosław G. oraz Robert L. 
otrzymali kilka dni temu wyrok 
skazujący na 5,5 roku pozbawienia 
wolności za gwałt zbiorowy. Jaro-

sław M., czwarty oskarżony, który 
dodatkowo odpowiadał za pobicie 
kobiety ma trafić za kratki na 6 lat. 
Wyrok jest nieprawomocny, oskar-
żeni mogą się od niego odwołać. 

Po tym dramatycznym zda-
rzeniu sprzed ponad 1,5 roku, 
kobiety w mieście zaczęły bardziej 
zwracać uwagę na swoje bezpie-
czeństwo. Niejednokrotnie byli-
śmy informowani o zaczepkach 
ze strony pijanych mężczyzn. Na 
szczęście, od tego czasu w Łęczycy 

nie było podobnych wydarzeń, 
przynajmniej oficjalnie. Zgwał-
cone kobiety, niestety rzadko 
informują organy ścigania o tak 
tragicznych przeżyciach, co utrud-
nia wykrycie i skazanie sprawców. 
Przykładem jest właśnie zbiorowy 
gwałt z końca 2013 roku. Gdyby 
nie przypadek, prawdopodobnie 
zgwałcona kobieta nie zgłosiłaby 
się na policję a sprawcy pozosta-
liby bezkarni. 

(MR)

od czerwca foToradar
Jest wyrok dla gwałcicieli

Łęczyca

W Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok w bulwersującej 
sprawie 
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Wieloletnia walka o par-
king przy ulicy Zachodniej 

27 dobiegła końca. W czwartek pod 
oknami lokatorów rozpoczęły się 
prace. Koparka przez znaczną część 
dnia wybierała ziemię przygotowu-
jąc teren do ułożenia płyt. 

Po opadach deszczu plac wyglądał 
fatalnie. Ogromne kałuże utrudniały 
wejście do samochodu, mieszkańcy 
skarżyli się również na zawilgocone 
ściany. W najbliższym czasie parking 
przy bloku nr 27 na ulicy Zachodniej 
zostanie wyłożony płytami ażurowy-
mi. Całość ma być zrobiona pod odpo-
wiednim kątem, tak, aby w przyszłości 
możliwe było odpowiednie odwodnie-
nie drogi dojazdowej. - Aż nie mogę w 
to uwierzyć. Po tylu latach doczekamy 
się parkingu. Skończą się nasze pro-
blemy. Ja mieszkam na parterze, przez 
brak odprowadzenia wody i ogromne 
kałuże pod balkonem miałam noto-
rycznie wilgotne ściany – usłyszeliśmy 
od jednej z lokatorek. - W dalszym ciągu 
na ścianie przy podłodze są ślady. 

Radość mieszkańców jest uzasad-
niona. Przydałaby się jeszcze poprawa 
nawierzchni na drodze dojazdowej do 
bloku od strony ulicy Kaliskiej. W tym 
roku nie jest to jednak zaplanowane. 

(MR)

Osiedle Waliszew po-
woli żegna się z dziu-

rami. Niedawno ruszyła mo-
dernizacja nawierzchni na ulicy 
Norwida. 

Najpierw wywózka ziemi, rów-
nanie terenu, dopasowanie kra-
wężników i na końcu układanie 
kostki brukowej. Pracownicy 
zakładu zieleni na ulicy Norwida 
spędzą z pewnością kilka tygo-
dni. Póki co, połowa ulicy jest 
rozkopana i mieszkańcy nie mają 
dojazdu do swoich posesji. To nic, 
jak mówią, ważne, żeby nie było 
dziur. - To fakt, nie można doje-

chać samochodem do podwórka 
i trzeba parkować na nierozko-
panej jeszcze części pod płotem 
sąsiadów, lub na następnej ulicy. 
Jest to trochę uciążliwe, ale trud-
no, musimy się przemęczyć. Przy 
remontach ulic tak jest – twierdzi 
jeden z mieszkańców. - Jak położą 
kostkę, będzie zupełnie inaczej. 
Skończą się kałuże po opadach 
deszczu, dziury i wybijanie zawie-
szenia w samochodzie. 

Pracownikom zieleni miejskiej na 
ulicy Norwida pomagają osadzeni 
z Zakładu Karnego. 

(MR)

Parking przy 
zachodniej

Łęczyca

Łęczyca
KosTKa na norwida

Póki co, rozkopana jest połowa ulicy Norwida. Kostkę brukową 
na Waliszewie układają pracownicy ZM

nowy sezon w 
nowym okręgu
Po wielu problemach i przeszko-
dach w końcu się udało. Wędka-
rze z Leźnicy Wielkiej przyłączyli 
się do okręgu sieradzkiego. Niby 
prosta sprawa, ale wcale tak łatwo 
nie było.
Decyzją podjętą jednogłośnie 
przez ponad 50 członków podczas 
nadzwyczajnego walnego zgroma-
dzenia w ubiegłym roku, koło węd-
karskie w Leźnicy Wielkiej należące 
do łódzkiego okręgu PZW zostało 
rozwiązane. Członkowie zawiązali 
sekcję podlegającą pod koło łę-
czyckie i starali się o przyłączenie 
do okręgu sieradzkiego. - Chcie-
liśmy odejść z okręgu łódzkiego, 
bo nic dla nas nie robili. O wszystko 
dbaliśmy sami. Długo nie uznawali 
naszego walnego zgromadzenia, 
grozili kontrolami i wprowadze-
niem wewnętrznych nadzorów. 
Dzięki artykułowi, który ukazał się 
w „Reporterze” zarząd łódzkiego 
okręgu odpuścił i udało nam się 
przejść do okręgu sieradzkiego. 
W imieniu prezesa, członków 
zarządu, wędkarzy i swoim chcę 
podziękować redakcji, że zajęła się 
naszym problemem. Gdyby nie na-
głośnienie sprawy pewnie dalej nic 
by z tego nie wyszło. Zgłosiło się do 
nas sporo osób, które chciały po-
móc – usłyszeliśmy od Jarosława 
Walczaka, gospodarza rybakówki 
w Leźnicy Wielkiej. - Ostatecznie 
doszło do podpisania porozu-
mienia. Jesteśmy teraz kołem nr 
22 Sieradz. Okręg sieradzki dba o 
swoje koła, wody, zapewnia opiekę 
ichtiologa i zarybianie zalewu oraz 
organizację imprez sportowych. 
Dużą imprezą będzie na pewno 
zaplanowany przez wędkarzy w 
połowie czerwca Dzień Dziecka nad 
zalewem w Leźnicy Wielkiej. 

tekst i fot. (MR)

Katastrofalne warunki. Jak można tak żyć?
Gm. Łęczyca D o m  w  S i e d l -

c u ,  w  k t ó r y m 
mieszkają Wanda Bębno-
wicz wraz z synem, wymaga 
gruntownego remontu. W 
każdej chwili może się za-
walić. Na domiar złego lo-
katorzy są schorowani. Czy 
dadzą sobie pomóc?

Pani Wanda ma 86 lat, narzeka 
na słabe zdrowie. Jej syn rów-
nież jest chory, obecnie z nogą 
w gipsie cały czas leży w łóżku. 
Na tym samym tapczanie śpi 
jego matka. 

- Drugie łóżko stoi w sąsied-
nim pokoju. Jest trochę ciasno. 
Nie jest łatwo, bo syn nie wstaje. 

Dwa razy dziennie przychodzi 
opiekunka. Moja córka nas nie 
odwiedza, nie wiem dlaczego 
zostaliśmy bez rodziny. Ten 
dom wybudował dla mnie mój 
tata, nie zrobił wszystkiego tak, 
jak chciał. Mąż też zmarł, już 
dość dawno – słyszymy od pani 
Wandy. 

Pracownik socjalny, który 
przychodzi do rodziny nie za-
wsze był mile widziany. Musiało 
upłynąć trochę czasu zanim 
pani Wanda się przekonała i 
polubiła opiekunkę. Jak się oka-
zuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w wielu sprawach 
ma związane ręce. Bez zgody 

właścicielki domu, nic nie moż-
na w nim zrobić. 

- Rodzina jest objęta pomocą 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy, robimy 
wszystko, co możemy, żeby jej 
pomóc. Świadczymy usługi 
opiekuńcze, opiekunka przy-
chodzi do rodziny dwa razy 
dziennie. Bez zgody osób dzia-
łania ośrodka są ograniczone 
– wyjaśnia Anna Zarębska, 
kierownik GOPS-u. - W czerwcu 
2014 r. wystąpiliśmy do sądu ze 
stosownymi wnioskami. Mam 
nadzieję, że niedługo sprawa ta 
zostanie pozytywnie rozpatrzo-
na. Córka podopiecznej nie jest 

zainteresowana opieką i pomocą 
dla matki i brata. Kwestia roz-
wiązania warunków panujących 
w domu nie jest taka prosta. Na 
każde działania podejmowane 
przez ośrodek właścicielka musi 
wyrazić zgodę.

Zgoda powinna być chociażby 
na remont, lub wymianę zarwa-
nych tapczanów. Znajdujący się 
w pokoju piec węglowy również 
powinien zostać, po raz kolejny, 
wymieniony na nowy. Wnioski 
złożone do sądu przez ośrodek 
pomocy dotyczą umieszczenia 
rodziny w DPS-ie oraz skiero-
wania na leczenie. 

tekst i fot. (MR)

Matka z synem śpią na wąskim tapczanie

Warunki w mieszkaniu są katastrofalne 
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Najtańsza wódka za 32 
zł i piwo za min. 4 zł to, 

jak mogłoby się wydawać, złoty 
interes dla sklepów monopolo-
wych. Rzeczywistość może być 
jednak inna, sklepikarze boją się 
utraty klientów i wzrostu sprze-
daży nielegalnego towaru. 

Unia Europejska zamierza wpro-
wad zić minimalną cenę za alkohol. 
Polski rząd ocenia to pozytywnie, 
choć i tak, bez unijnych pomysłów 
w Narodowym Programie Profi lak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych określono cenę mini-
malną za alkohol. Program zakłada, 
że 10 gram czystego alkoholu kosz-
towałoby około 2 zł, to oznacza że 
cena najtańszej półlitrowej butelki 
wódki  wynosiłaby 32 złote.

- Klienci już nas pytają, od kiedy 
zdrożeje alkohol a my tak napraw-
dę nie wiemy co odpowiadać, bo 
konkretów jeszcze nie ma. Wiele 
razy słyszałam, że gdy są w planach 
większe przyjęcia, to w najbliższym 
czasie klienci zamierzają zrobić za-
pas alkoholu, bo później ceny mogą 
być kosmiczne. Jeżeli wejdą w życie 
te przepisy, to na pewno stracimy 
wielu klientów. Obecnie najtańsza 
wódka kosztuje w naszym sklepie 
17.99 zł i jest tą najczęściej wybiera-
ną. W Łęczycy nie stać ludzi na pła-
cenie cen europejskich – usłyszeli-
śmy w sklepie z alkoholami. - Praw-
da jest taka, że ludzie w znacznej 
mierze przestaną kupować alkohol 
w sklepach. Zacznie się nielegalna 
sprzedaż alkoholu niewiadomego 
pochodzenia i domowa produkcja 
na własne potrzeby. 

W Łęczycy i bez rządowej pod-

wyżki melin nie brakuje. Jest ich co 
najmniej kilka, nawet w centrum... 
królewskiego miasta.  Za 100 ml „le-
wego” alkoholu płaci się już od 1 zł, 
w zależności od miejsca. Niekiedy 
gratis można dostać nawet zaką-
skę w postaci kiszonego ogórka. 
Amatorów procentowych trunków 
spod stołu nie brakuje, co niestety 
często wiać na ulicach. W przypad-
ku tak znacznych podwyżek cen, 
problem może się pogłębić i nieść 
za sobą poważne konsekwencje 
społeczne i oczywiście zdrowotne. 
Policji czasami uda się wykryć 
miejsca przechowywania alkoho-
lu bez akcyzy, ale „sprzedawcy” 
rzadko trzymają w domach 

większe ilości. Mają 
już swoje sposoby, 
żeby nie wpaść.

- Od początku 2015 
roku nie zlikwido-
waliśmy punktów 
sprzedaży n iele-
galnego alkoholu. 
Niemniej jednak 
policjanci łęczyckiej 
komendy zajmujący 
się rozpracowywa-
niem przestępczości 
gospodarczej przy 
okazji innych spraw, 

przede wszystkim ujawnienia 
miejsc i osób odpowiedzialnych 
za przechowywanie wyrobów 
bez polskich znaków akcyzy np. 
papierosów czy suszu tytoniowego, 
zabezpieczyli w dwóch miejscach 
na terenie powiatu łęczyckiego 12 
litrów alkoholu nieopatrzonego 
polskimi znakami akcyzy – infor-
muje st. asp. Agnieszka Ciniewicz  
z KPP w Łęczycy. - Policjanci łę-
czyckiej policji na bieżącą zajmują 
się rozpracowywaniem przestęp-
czości gospodarczej, w tym mię-
dzy innymi przechowaniem oraz 
handlem nielegalnym towarem. 
Na nasze zaangażowanie w tym 
zakresie nie ma wpływu zamiar 
wprowadzenia podwyżki akcyzy. 
Nie jesteśmy również w stanie na 
tę chwilę stwierdzić, czy zjawisko 
nielegalnego procederu zwiększy 
się, czy będzie odwrotnie.

Będąc optymistą, można mieć 
nadzieje, że planowane wpro-
wadzenie podwyżek na alkohol 
spowoduje spadek spożycia wyso-
koprocentowych trunków. Patrząc 
jednak na problem realistycznie, 
jak pokazują statystyki, mimo stale 
rosnących cen alkoholu, Polacy i tak 
piją z roku na rok coraz więcej.

tekst i fot. (MR)

Lokatorzy kilku blo-
ków przy ulicy Bel-

wederskiej mają dosyć  libacji 
alkoholowych pod jednym z po-
bliskich sklepów. Żądają natych-
miastowego zabrania koncesji na 
sprzedaż alkoholu, twierdzą, że 
(tu cytat) to „knajpa, nie sklep”.

Zdaniem mieszkańców, już od 
wczesnych godzin porannych w 
pobliżu sklepu spotkać można 
osoby spożywające alkohol. Ich 
zachowanie budzi wiele wątpli-
wości. Bluźnierstwa i wyzwiska 
słychać przez znaczną część dnia. 
Nie zwracają uwagi nawet na prze-
chodzące obok kobiety czy dzieci. 
Jak zostaliśmy poinformowani, 
anonimowe pismo z żądaniem 
pozbawienia właściciela sklepu 
koncesji na sprzedaż alkoholu 
trafi ło do łęczyckiej straży miejskiej. 

- Prawdą jest, że do Urzędu 
Miejskiego w Łęczycy wpłynęła 
ostatnio anonimowa, zbiorowa 
skarga mieszkańców bloku 85 i 83 
przy ul. Belwederskiej w Łęczycy. 
Skarga ta dotyczyła spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych 
przez klientów sklepu spożywcze-
go usytuowanego między tymi 
blokami. Lokatorzy w/w posesji 
żądają odebrania właścicielowi 
sklepu pozwolenia na sprzedaż 
napoi alkoholowych. Wniosek swój 
uzasadniają częstymi przypad-
kami zakłócania spokoju publicz-
nego przez pijanych miłośników 
wyskokowych trunków – wyjaśnia 

Tomasz Olczyk, komendant straży 
miejskiej. - Sprawa ta nie jest jednak 
prosta. Problem jest znany policji 
i straży miejskiej od kilku lat. W 
miejscu tym już niejednokrotnie 
były wystawiane mandaty karne 
osobom spożywającym alkohol. 
Właściciel sklepu tłumaczy jednak, 
że sprzedaje alkohol na wynos i 
klienci nie spożywają go w sklepie. 

Brak alkoholu we wskazanym 
przez mieszkańców osiedla sklepie, 
ich zdaniem rozwiązałby problem 
i przyczyniłby się do spokoju na 
osiedlu. Podczas naszej wizyty na 
ulicy Belwederskiej nie zauważy-
liśmy jednak osób spożywających 
alkohol, ani przy samym sklepie, 
ani w jego pobliżu. Sprzyjająca, 
letnia aura może, niestety nasilić 
budzące zgorszenie mieszkańców 
zjawisko, nie tylko na osiedlu przy 
ulicy Belwederskiej. 

Ustawa o przeciwdziałaniu al-
koholizmowi wskazuje miejsca, w 
których zakazane jest spożywanie al-
koholu. Napojów wyskokowych nie 
wolno otwierać na ulicach, placach 
zabaw i w parkach - za wyjątkiem 
miejsc przeznaczonych do spożycia 
alkoholu na miejscu. Zakaz sprzeda-
ży, podawania i spożywania alko-
holu obejmuje również szkoły oraz 
inne zakłady i placówki oświatowo 
- wychowawcze i opiekuńcze. Man-
dat za spożywanie alkoholu wynosi 
100 zł, a za usiłowanie spożycia – od 
50 do nawet 500 zł. 

(MR)

Urząd pracy w Łęczycy 
oczekuje aktywności 

pracodawców w zakresie zgłaszania 
zapotrzebowania na pracowników 
w ramach stażu. Są pieniądze, po-
trzebni tylko chętni. 

Obecnie w urzędzie pracy jest 29 
ofert staży, pracodawcy cały czas 
mogą składać wnioski. Staże finan-
suje urząd. Jedynym warunkiem, 
który musi spełnić pracodawca jest 
zatrudnienie pracownika na okres 
minimum 30 dni po zakończeniu 
okresu stażowego. 

- W ramach staży mamy zgłoszone 
zapotrzebowanie na pracowników w 
bardzo wielu dziedzinach. Poszukuje 
się osób zarówno z wykształceniem 
podstawowym, jak i wyższym. Ocze-
kujemy, że pracodawcy będą cały czas 
składać wnioski, obecnie przyjmuje-
my jeszcze zgłoszenia na staże pół-
roczne. Jeżeli pracodawca nie wskaże 
konkretnej osoby, PUP rozpatruje 

wniosek w przeciągu 30 dni szukając 
odpowiednich kandydatów do pracy. 
Następnie bezrobotni są kierowani na 
rozmowę kwalifikacyjną, po której 
wybierana jest osoba do odbycia sta-
żu – wyjaśnia Lidia Zięba, dyrektor 
PUP w Łęczycy. - Wynagrodzenie 
przysługujące stażyście wynosi 997,40 
zł brutto. 

Staże, jak każda praca wzbogacają 
życiorys zawodowy i zwiększają 
kompetencje. Ich minusem jest 
jednak, w większości przypadków, 
mała szansa na późniejsze, stałe 
zatrudnienie. Miesiąc po stażu, czyli 
po minimalnym okresie zatrud-
nienia, do którego zobowiązany 
jest pracodawca, były już stażysta 
zazwyczaj znów zasila szeregi osób 
bezrobotnych. Praca od stażu do sta-
żu jest bardzo często jedyną formą 
aktywności zawodowej młodych 
osób, którym trudno jest znaleźć etat.

(MR)

sklep na cenzurowanym 
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Zdaniem mieszkańców pod sklepem notorycznie spożywa się 
alkohol 

PUP czeKa na wniosKi

ceny w górę, sprzedaż w dół

Najtańsza wódka ma kosztować powyżej 30 zł

Amatorów 
procentów 
niestety widać 
na ulicach
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKlEGO
Projekt Daszyna Krainą OZE – promocja marki lokalnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013).
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Od kilku lat gmina Daszyna inwe-
stuje na swoim terenie w energię 
odnawialną. Główne źródła energii 
odnawialnej w gminie Daszyna to 
biomasa, a także energia wiatru i 
słońca. Z przeprowadzonych badań 
i poczynionych obserwacji wynika, 
że gmina dysponuje warunkami 
sprzyjającymi lokowaniu na jej 
terenie farm wiatrowych, ogniw 
fotowoltaicznych i solarów, a także 
produkcji biomasy do zastosowań 
w energetyce, zwłaszcza cieplnej. 

Gmina wykorzystuje więc dogodne 
położenie geograficzne dla rozwoju 
OZE, ukształtowanie terenu oraz 
rolniczy charakter. 

Dba przy tym o dobrą jakość i dużą 
różnorodność wykonywanych instala-
cji. Wszystkie obecnie zamontowane 
rodzaje OZE są własnością Gminy, 
chociaż korzystają z nich indywidualnie, 
bądź zbiorowo mieszkańcy. Szacuje 
się, że obecnie bezpośrednio lub po-
średnio z OZE Daszyna korzysta już ok 
40% mieszkańców gminy. Docelowo 

planuje się rozwój OZE Daszyna na 
takim poziomie, by prawie każdy 
mieszkaniec gminy czerpał korzyści z 
energii odnawialnej.

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

• kotłownia opalana biomasą w 
miejscowości Daszyna

• kotłownia opalana biomasą w 
miejscowości Mazew

• 217 instalacji kolektorów słonecz-
nych zainstalowanych u odbiorców 
indywidualnych

• 146 obiektów lamp fotowolta-
icznych

• instalacja kolektorów słonecznych 
w budynkach użyteczności publicznej, 
np. w szkole podstawowej w Mazewie 

Atuty Gminy Daszyna w zakresie 
wykorzystywania OZE:

• Duża mobilność i otwartość lo-
kalnych władz w zakresie pozyski-
wania podmiotów do współpracy 

• Aktywne uczestnictwo mieszkańców 
gminy w działaniach na rzecz dywer-
syfikacji źródeł energii

• Przemyślana koncepcja oraz kom-
pleksowe podejście do tematyki odna-
wialnych źródeł energii

• Wykorzystanie specyficznego 
charakteru gminy oraz jej niewielkie-
go obszaru umożliwiającego pełne 
zagospodarowanie występujących 
zasobów odnawialnych źródeł energii 

Dzięki OZE gmina Daszyna jest 
wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla 
potencjalnych inwestorów. Posiada ona 
ofertę inwestycyjną w postaci ponad 13 
ha gruntów znajdujących się w Daszy-
nie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 91. Tereny są uzbrojone, z 
dostępem do sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz 
infrastruktury teletechnicznej.

Daszyna – Krainą OZE

To już pewne. Z początkiem 
czerwca mają ruszyć prace zwią-
zane z wykonaniem gazociągu na 
terenie Witoni. M.in. ulicami: Cen-
tralną, Kutnowską, Staromiejską i 
Szkolną „popłynie” gaz.  
Wykonanych zostanie ponad 20 
przyłączy. Oprócz odbiorców in-
dywidualnych, przede wszystkim 
instytucje skorzystają na gazowej 
inwestycji. Podłączona ma zostać 
szkoła w Witoni oraz urząd gminy. 
Ze względu na budynek oświatowy 
prace powinny zakończyć się z koń-
cem sierpnia. 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska przyznał środki dla 
gminy Daszyna, która jest właści-
cielem i inwestorem rozbudowy 
gazociągu. Fundusz finansuje 50% 
całości, resztę stanowi zaciągnięta 

przez naszą gminę pożyczka – wy-
jaśnia Mirosław Włodarczyk, wójt 
gminy Witonia. - Budowa gazociągu 
wpisuje się w przyjęte przez gminę 
dwuetapowe zadanie. Polegało ono 
na termomodernizacji budynku 
szkoły oraz urzędu gminy w Witoni. 
Do zrealizowania zostało jeszcze 
podłączenie tych budynków do 
gazociągu oraz wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w szkole. 
Przyłącza gazociągowe zostaną 
wykonane do granicy działki. Osoby 
prywatne mogą zgłosić chęć pocią-
gnięcia gazu do budynku . Będzie to 
się wiązało z opłatą. Jej wysokość 
zostanie ustalona na podstawie od-
ległości dzielącej dom od przyłącza 
w ulicy. Budowa gazociągu w Witoni 
to koszt około 1 mln zł.

(MR)

Nie lada atrakcją jest młoda sowa, 
która ulokowała się między gałęziami 

potężnego kasztanowca. Niektórzy przechodnie 
zatrzymują się pod rozłożystym drzewem i robią 
zdjęcia pohukującej sówce.
- Gdy niedawno przechodziłam pod kasztanowcem, 
to słyszałam sowę. Ale nie mogłam jej dostrzec. Dziś 
widać ją bardzo dobrze. Jest jeszcze młoda, ma takie 
śmieszne uszy i wcale nie boi się przechodniów – 
mówi z uśmiechem mieszkanka Daszyny. 
Młoda sowa już teraz jest doskonałym drapieżnikiem. Porusza się bezszelest-
nie, ma ostry dziób i pazury. Gdy poluje, robi to precyzyjnie i cicho - ofiara 
ginie często nawet nie wiedząc, co ją pożarło. Dzięki wyostrzonym zmysłom, 
szczególnie wzroku i zapachu, może wyczuć swoją kolację z daleka. 

(stop) 

Nic bardziej nie boli jak 
obojętność najbliższych 

osób. Przekonała się o tym 76- 
letnia Wiesława Wojtczak. Adop-
towany syn, któremu poświęciła 
całe życie, teraz nie chce jej znać. 

Po naszym ubiegłotygodniowym 
artykule o zapomnianej, chorej kobie-
cie mieszkającej w centrum Łęczycy, 
poznaliśmy kolejną, wstrząsającą 
historię. 

- Syn powiedział mi, że jestem dla 
niego obcą osobą i nie chce mieć ze 
mną żadnego kontaktu, bardzo to 
przeżywam. Sama nie mogłam mieć 
dzieci, adoptowałam go, gdy miał 3 
tygodnie. Wychowałam jak własne 
dziecko, ochrzciłam, wyprawiłam 
mu wesele, był naszym oczkiem w 
głowie. Teraz, kiedy mam 76 lat i je-
stem chora, nie mogę na niego liczyć, 
to bardzo bolesne. Z żalu podarłam 
wszystkie jego zdjęcia, nie chce mieć 
nic, co mi go przypomina. Miał taką 
wspaniałą żonę, którą zostawił. Teraz 
mieszka w Koszalinie z drugą żoną. 
Cierpię i płaczę za każdym razem 
gdy przypomną mi się jego słowa. 
Jak osoba, która go wychowała może 
być obcym człowiekiem? – mówi 
ze łzami w oczach Wiesława Wojt-
czak. - Chciałabym trafić do Domu 
Pomocy Społecznej, tam miałabym 
cały czas towarzystwo i stałą opiekę. 
Jest mi naprawdę ciężko, przykro i nie 
potrafię tego znieść.

Pani Wiesława w listopadzie ubie-

głego roku pochowała męża. Cho-
rował, miał raka. Zanim jego stan 
się pogorszył dbał o żonę, jak tylko 
mógł. Przed śmiercią napisał listy 
z podziękowaniem dla każdego, 
kto okazał mu w życiu dobre serce. 
Właściwie nie były to typowe listy, 
bo nie napisane na ładnym papierze 
i nie zapakowane w koperty. Swoje 
podziękowania śp. pan Wojtczak 
umieścił w niedużym notatniku. Z 
kilku zapisanych kartek została tylko 
jedna. - Mój mąż był wspaniałym 
człowiekiem, pomocnym, zaradnym 
i uśmiechniętym. Ja tych kartek już 
nie mam, bo jestem schorowana i nie 
dostarczyłabym ich do osób zaintere-

sowanych. Jedną tylko zostawiłam, 
bo mąż napisał ją dzień przed śmier-
cią. Wieczorem, gdy leżał w łóżku 
poprosił mnie o notatnik i ułożył po-
dziękowanie dla jednego z radnych 
miasta. Na drugi dzień zmarł. Radny 
wie, że jest dla niego ten „list”, czekam 
aż do mnie przyjdzie – opowiada W. 
Wojtczak. - Bardzo mi brakuje męża, 
ze wszystkim mi pomagał, bo jestem 
po dwóch udarach. 

Od śmierci męża opiekunka i 
sąsiedzi to jedyne towarzystwo pani 
Wojtczak. Obojętność syna jest dra-
matem starszej kobiety, podobnie 
jak jej tęsknota za zmarłym mężem. 

tekst i fot. (MR)

sówka dużą atrakcją 
Daszyna 

Łęczyca

witonia z gazociągiem

Dramat starszej kobiety
Pani Wiesława 
pokazuje ostatnią 
notatkę męża
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 I. Do konkursu może przystąpić 
nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany, który spełnia wymaga-
nia określone w §§1-3, §5 oraz § 10 
rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie wymagań, ja-
kim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze 
w poszczególnych typach publicz-
nych szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 
z. póź.zm.).
    
 II. Oferty osób przystępujących 
do konkursu powinny zawierać 
dokumenty określone w § 1 ust. 
2 pkt 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 8 
kwietnia 2010 r. w sprawie regu-
laminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej szkoły 
lub publicznej placówki oraz 
trybu pracy komisji konkurso-
wej (Dz.U.Nr 60, poz.373 z póź.
zm.), tj.:

1) uzasadnienie przystąpienia 
do konkursu oraz koncepcję 
funkcjonowania i rozwoju szko-
ły podstawowej i gimnazjum, 
wchodzących w skład zespołu 
szkół;

2) poświadczona przez kandy-
data za zgodność z oryginałem 
kopię dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość oraz poświad-
czającego tożsamość oraz po-
świadczającego obywatelstwo 
kandydata;
3)życiorys z opisem przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający w 
szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej – w 
przypadku nauczyciela albo 
- stażu pracy dydaktycznej – w 
przypadku nauczyciela akade-
mickiego;
4)  oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność z 
oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
wymaganego  stażu pracy, o 
którym mowa w pkt.3;
5) oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgodność z 
oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w 
tym dyplomu ukończenia stu-
diów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczy(wydane przez 
lekarza uprawnionego do badań 
z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciw-
ko kandydatowi nie toczy się 
postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub postępowanie dys-
cyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat 
nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust.1 
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
168);
10) oświadczenie o dopełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w 
art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 
dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnieniu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeń-
stwa publicznego państwa z 

lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1388).
11) oryginał lub poświadczoną 
przez kandydata za zgodność z 
oryginałem kopię aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowa-
nego lub dyplomowanego – w 
przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię karty oce-
ny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;
13) oświadczenie, że kandydat 
nie był karany karą dyscyplinar-
ną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 
2014 r. poz. 191) lub art. 140 ust. 
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z .póź.
zm) – w przypadku nauczyciela i 
nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź.
zm.) w celach przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrek-
tora.

III. Informujemy, że na żądanie 
kandydaci zobowiązani są do 
przedstawienia oryginałów do-
kumentów z pkt 2, 4, 5, 11 i 12 
niniejszego ogłoszenia.

IV.  Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs ma stanowisko dyrek-
tora Zespołu Szkół w Daszynie” 
w terminie do dnia 18 maja 2015 
r. do godz. 15.00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Daszyna lub na-
desłać pocztą na adres : Urząd 
Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 
(decyduje data wpływu oferty do 
Urzędu Gminy Daszyna).

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 24 3890403 
lub 24 3571001
V.  Konkurs przeprowadzi Komi-
sja Konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Daszyna.            
VI O terminie i miejscu przepro-
wadzenia postępowania kon-
kursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Daszyna 
Zbigniew Wojtera

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 
Wójt Gminy Daszyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Daszynie 26d, 

w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Daszynie i Gimnazjum w Daszynie

Daszyna 

Daszyna Wiosenne porządki 
trwają w najlepsze 

w parku z zabytkowym dwor-
kiem. Po gruntownym remoncie 
historycznej budowli czas na jej 
adaptację. Urząd Stanu Cywil-
nego zainaugurować ma swoją 
działalność w dworku jeszcze 
przed wakacjami. 

Daszyński dworek odzyskał 
dawny blask. Został podzielony 
na część drewnianą i murowaną. 

Kilka dni temu rozpoczęły się 
prace związane z doprowadze-
niem do dworku podziemnej linii 
energetycznej.

- Na terenie parku są słupy śred-
niego napięcia. Nie chcieliśmy jed-
nak, aby zostały w tym miejscu. 
Będą wykopane i dlatego kładziemy 
podziemną sieć – mówi Zbigniew 
Wojtera, wójt Daszyny. - Przed 
wakacjami w dworku będzie już zlo-
kalizowany Urząd Stanu Cywilnego wraz z salą ślubów. Mam nadzieję, 

że to historyczne miejsce będzie 
cieszyć się dużą popularnością 
wśród nowożeńców. Natomiast po 
wakacjach do dworku przeniesiona 
zostanie również biblioteka. 

Zapytaliśmy wójta o adaptację 
drewnianej części zabytkowej bu-
dowli. Konkretów jeszcze nie ma, 
choć miejsce wstępnie zostało za-
rezerwowane w celach organizacji 
gminnych imprez kulturalnych.

Przypomnijmy, że przed remon-
tem w dworku mieszkali lokatorzy. 
Zostali przeniesieni do dawnej 
szkoły podstawowej, w której sale 
lekcyjne zostały wyremontowane 
i przystosowane pod potrzeby 
pomieszczeń mieszkalnych. 

Modernizacja starego dworku 
i byłej szkoły podstawowej kosz-

towały gminę kilka milionów 
złotych. 

tekst i fot. (stop)

starosta zwleka 
z przeprowadzką 

Starosta Wojciech 
Zdziarski nie spieszy 

się z przeprowadzką z urzędowych 
mieszkań do nowego domu na 
obrzeżach Daszyny. Gminna wła-
dza nie ukrywa, że zwłoka powia-
towego włodarza jest dla urzędu 
pewnym kłopotem.
- Pan starosta na pewno zdaje sobie 
sprawę, że w urzędzie gminy brakuje 
miejsca. Wciąż zapowiada, że się 
przeprowadzi z prawie 60-metrowego 
mieszkania zajmowanego w budyn-
ku urzędu gminy, ale tego nie robi. 
Szkoda, bo czekamy z niecierpliwością 
na ruch z jego strony. Mieszkanie po 
staroście chcemy zaadoptować na 
urzędowe pomieszczenia – mówi wójt 
Zbigniew Wojtera. 
Pojechaliśmy zobaczyć, jak wygląda 
dom starosty. Różowa elewacja dom-
ku a’la dworek rzuca się w oczy. Bu-
dynek został gruntownie odnowiony. 
No cóż, pan starosta – jak widać – woli 
mieszkać w urzędzie i z bliska przyglą-
dać się gminnym sprawom.

(stop)

Starosta zajmuje urzędowe 
lokum na piętrze. Jego 
mieszkanie sąsiaduje z 
gabinetem wójta

Dworek „ożyje” 
przed wakacjami 

Wójt Zbigniew Wojtera chce, 
aby dworek i park odzyskały 
dawną świetność

Niedługo w odrestaurowanym dworku będzie Urząd Stanu 
Cywilnego 

Z parku znikną wkrótce słupy energetyczne
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 135: Jakie siły, taka praca.

UŚMiechnij siĘUŚMiechnij siĘ
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* U okulisty:
- Jaką literę pokazuję?
- A gdzie pan jest? 

* * * 
* - Wybacz mi ojcze, bo zgrzeszyłem.
- Co zrobiłeś, synu.
- Zabiłem dwie osoby.
- To bardzo poważna sprawa. Nie możesz oczekiwać, że 
będę mógł zachować to w tajemnicy…
- W takim razie będą trzy osoby… 

* * * 
* Mąż, zapalony myśliwy wyrusza o 3.00 w nocy na 
polowanie opuszczając ciepłe łóżko.
Wychodzi na dwór, a tu deszcz i zimno. Postał chwi-
lę i rezygnuje z polowania. Wraca po cichu do domu, 
rozbiera się i wciska z powrotem pod kołdrę tuląc się do 
żony.
- Już jesteś kochanie? - mruczy żona.
- Tak, bo paskudna pogoda- odpowiada mąż.
- A ten mój idiota pojechał na polowanie. 

* * * 
* Policjant: Czy wie pan jaki jest powód zatrzymania?
Kierowca: Tak! Chce pan sprawdzić jak jestem wysoki.
P: Proszę wysiąść z samochodu.
K: Mówiłem!! 

* * * 
* Wchodzi blondynka do swojego mieszkania i słyszy 
odgłosy z sypialni. Odgłosy są jednoznaczne. Ale dla 
potwierdzenia otwiera drzwi i widzi swojego męża z 
obca babą. Wybiega z sypialni, otwiera schowek męża, 
wyjmuje pistolet, przeładowuje, przykłada sobie do 
skroni, i w tym momencie mąż mówi:
- Ależ kochanie, nie rób tego, ja Ci wszystko wytłumaczę!
Blondynka patrząc na niego groźnie, krzyczy:
- Zamknij się!!! Ty będziesz następny!!! 

 * * * 
* Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. Nie odzy-
wają się do siebie, bo są świeżo po kłótni. Nagle żona 
zauważa stadko świń i pyta z ironią męża:
- Twoja rodzina?
- Tak. Teściowie. 

Zupa brokułowo-selerowa
Składniki:
• 2 l wywaru warzywnego
• 8 gałązek selera naciowego
• 1 brokuł
•  200 ml mleczka kokosowego lub 

kremówki
• 1 trawa cytrynowa
•  1 mały ząbek czosnku (niekoniecznie)
• sól i cukier 
Etapy przygotowania: Trawa 
cytrynowa nadaje tej zupie egzo-
tyczny posmak. Seler obrać i po-
kroić na plasterki. Brokuł podzielić 
na różyczki. Do wywaru dodać 
trawę cytrynową i seler. Gotować 
10 minut. Dodać brokuły, gotowa  ć 
jeszcze 6 minut. Dodać śmietankę, 

lub - jeśli chcemy uzyskać bardziej 
egzotyczny smak - mleczko koko-
sowe. Dodać roztarty czosnek. Za-
gotować. Wyjąć trawę cytrynową. 
Doprawić solą i odrobiną cukru. 
Jeśli chcemy by smak był ostrzej-
szy należy dodać razem z selerem 
posiekaną papryczkę chili. 

Muszle makaronowe nadziane 
bakłażanem i mięsem mielonym
Składniki:
• Makaron muszle (20 szt.)
• Bakłażan (2 szt.)
• Cebula biała (1 szt.) 
• Czosnek (3 ząbki)
• Duże pomidory (4 szt.)
• Oregano suszone (1 łyżeczka)

• Oliwa z oliwek (4 łyżki) 
• Mięso mielone wołowe (500 g)
• Sól, pieprz
Etapy przygotowania: Zagotowu-
jemy wodę w garnku i sparzamy 
w niej pomidory przez 10 sekund. 
Następnie wkładamy na 20 sekund 
do zimnej wody. Obieramy ze skórki 
i kroimy w kotkę. Na patelni roz-
grzewamy oliwę z oliwek i obsma-
żamy na niej pokrojone w kostkę 
bakłażany, cebulę i zgnieciony ząbek 
czosnku. Dodajemy mięso mielone, 
sól, pieprz oraz łyżkę cukru i płatki 
chilli. Podsmażamy na dużym ogniu 
przez 5 mi  nut i na koniec dodajemy 
pomidory oraz oregano. Dusimy pod 
przykryciem przez 15 minut, następ-
nie odkrywamy i odparowujemy sos 
przez kolejne 10 minut. Makaron 
gotujemy zgodnie z zaleceniami 
producenta po czym nadziewamy 
sosem. Posypujemy tartym serem 
i zapiekamy przez 10 minut w pie-
karniku.
Rada: Bakłażan zawiera sporo wody, 
dlatego warto wcześniej obfi cie posy-

pać go solą. Dzięki temu wypuści wodę 
oraz straci goryczkę. Aby brzegi muszli 
nie wyschły, na dolnym poziomie 
piekarnika warto umieścić naczynie ża-
roodporne wypełnione gorącą wodą. 

Pavlova z kremem mascarpone i 
owocami granatu
Składniki:
Beza:
• 5 jajek L, b  iałka
• 250 g cukru pudru
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
Krem:
•  250 g śmietanki 30% UHT (małe 

opakowanie)
•  250 g mascarpone (małe opako-

wanie)
• 3 łyżki cukru trzcinowego
• 1 granat
• mięta do dekoracji
Etapy przygotowania: Ubijamy białka 
jajek i kiedy zobaczymy, że zaczną już 
sztywnieć, zaczynamy dodawać sys-
tematycznie łyżki cukru pudru. Kiedy 
masa będzie błyszcząca i sztywna, 

możemy dodać łyżeczkę soku z cy-
tryny (lub octu winnego). Ustawiamy 
piekarnik na 170 stopni (góra-dół) 
i następnie odrysowujemy koło na 
papierze do pieczenia o średnicy 18-
20 cm. Bezę trzymamy w piekarniku 
przez 15 minut, a po obn  iżeniu tem-
peratury do 110 stopni jeszcze przez 
2,5-3 godziny. Polecamy suszyć ją tak 
przez 3 godziny. Na sztywno ubijamy 
pianę, a brązowy cukier mieszamy z 
mascarpone. Teraz dodajemy pianę 
do mascarpone i wszystko dokładnie 
mieszamy. Na wystudzonej bezie 
układamy mascarpone i ozdabiamy 
owocami granatu oraz miętą według 
uznania. Polecamy zostawić bezę jesz-
cze na 30 minut w lodówce.
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W niedzielę dzieci 8 i 9-letnie przyjęły I Komunię Świętą w kościele pw. św Andrzeja Apostoła w Łęczycy. 
Uroczystość była ważnym wydarzeniem nie tylko dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły do serca Pana Jezusa, 
ale również dla rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i katechetów. Tego dnia najważniejsze były dzieci i 
ich modlitwa. W eucharystii bowiem I Komunia Święta jest sakramentem, symbolicznie przyjmującym młodego 
człowieka do grona tych, którzy bezpośrednio obcują z Bogiem. 
Po mszy świętej dzieci wraz ze swoimi rodzinami świętowały w domach i restauracjach. Tego dnia dostały sporo 
prezentów, ale nie one były najważniejsze. Sakrament I Komunii Świętej to najistotniejsze wydarzenie w życiu 
katolika. tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

I Komunia Święta 
w Łęczycy

Wszyscy z uwagą słuchali słów kapłana Rodzice pobłogosławili swoje dzieci

Dziewczynki ubrane były w 
piękne białe sukienki

Dzieci w skupieniu czekały 
na wejście do kaplicy

Proboszcz przyjął od dzieci daryKomunia Święta była ważnym 
wydarzeniem

Najważniejszym momentem było 
przyjęcie Ciała Jezusa Chrystusa

Radość przeplatała się z dużą uwagą

Księża wyszli przed kościół, aby 
razem powitać dzieciModlitwa była tego dnia bardzo ważna
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O G Ł O S Z E N I E

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

przeprowadzi w dniu 21.05.2015 roku przetargi  na lokale mieszkalne
położone w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota 
wadium

w zł

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

przedpokój
25,25 48 854,00 4600,00

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

przedpokój
52,60 97 963,00 5600,00

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

przedpokój
46,08 87 406,00 5600,00

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

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

Sucharskiego 6 m 32 parter
2 pokoje., ciemna kuchnia, łazienka

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

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

przedpokój 
42,82 77 370,00 5600,00

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

przedpokój
37,64 69 491,00 5600,00

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

przedpokój
37,60 60 529,00 5600,00

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

przedpokój
37,60 57 502,00 5600,00

Armii Krajowej 16 m 18 III piętro
2 pok., kuchnia, łazienka , wc,

przedpokój 
48,40 89 360,00 5600,00

Parzęczew
Parkowa 3b m.9

I piętro 3 pok., kuchnia, łazienka, wc,

przedpokój

60,84 92 452,00 5600,00

Przetargi rozpoczną się 21 maja 2015r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela
szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 12 lub telefonicznie:

(42) 718-54-76 w. 28 lub (42) 718-50-87.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez

podania przyczyn.

Chwile grozy przeżyli 
lokatorzy drewniaka 

przy ul. Wigury. Pijany w sztok 
44-latek biegał z siekierą po po-
dwórku. 

- Myślałam, że kogoś zabije. Bar-
dzo się przestraszyłam – usłyszeli-
śmy od jednej z mieszkanek domu. 

Piotr F. (nazwisko do wiadomości 
red.) nie po raz pierwszy wpadł w 
szał po alkoholu. Nie wiadomo, 
dlaczego pobił do nieprzytomności 
25-letniego Wojciecha P., który tego 
dnia odwiedził siostrę agresora. 

- Widziałem, że jest pijany. Jednak 
do głowy by mi nie przyszło, że się 
na mnie rzuci. Nic mu nie zrobiłem. 
Rozmawiałem tylko z jego siostrą. 
Przyjaźnimy się – mówi 25-latek.

Wojciech P. porządnie oberwał. 
Z początku Piotr F. bił go pięściami 
po twarzy i głowie. Potem wyjął 
siekierę i zaczął nią grozić.

- Nie pamiętam momentu, kiedy 
sięgnął po siekierę. Od tych uderzeń 
w głowę straciłem przytomność – 

Siekierezada przy Wigury
Ozorków

Na tym podwórku doszło do dramatycznych wydarzeń

Wojciech P. długo będzie 
pamiętał wizytę u siostry 
agresora

usłyszeliśmy od poszkodowanego.
Tylko dzięki przytomności sąsia-

dów nie doszło do tragedii. 
- Odciągnęliśmy go od pobitego 

chłopaka, który nieprzytomny 
leżał na podwórku – dodaje loka-
torka drewniaka. - Nam też zaczął 
grozić siekierą. Później wybiegł z 
nią na pobliski „Zielony rynek”. 
Podobno z siekierą wbiegł do sklepu 
spożywczego. Gdy trochę ochłonął 
zadzwonił na policję i powiedział, 
że został pobity.

Policjanci nie uwierzyli w słowa 
pijanego 44-latka. Tym bardziej, że 
wcześniej miał już konflikt z pra-
wem. Dowiedzieliśmy się, że Piotr 
F. (po wytrzeźwieniu w zgierskiej 
komendzie) został przewieziony do 
aresztu przy ul. Smutnej w Łodzi. 
Grozi mu do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

(stop) 

łabędzie na stawie 
Ozorków Michał Marciniak , 

wraz z 3-letnią córecz-
ką Julitką, uwielbiają dokarmiać 
łabędzie, które upodobały sobie 
miejski staw. Ptaki przyzwyczaiły 
się już do rodzin z małymi dziećmi 
i chętnie podpływają do pomostu. 
- Bardzo lubimy tu przychodzić 
– słyszymy od pana Michała. - 

Na razie po stawie pływają trzy 
łabędzie. Pamiętam, że w ub. roku 
łabędzi było siedem. Zawsze, jak 
przychodzimy nad staw, zabiera-
my bułkę i dokarmiamy ptaki. Nie 
tylko łabędzie, ale również kaczki. 
To frajda dla dzieciaków. Obcujemy 
z przyrodą i miło spędzamy czas. 

tekst i fot. (stop)

Po naszym artykule...

zmiany w przychodni zdrowia 
Gm. Ozorków Niedawno pisa-

liśmy o ośrodku 
zdrowia w Leśmierzu, w którym 
brakuje lekarzy – specjalistów. 
Problem zgłosili nam nasi Czy-
telnicy. O sprawie powiadomili-
śmy wójta Tomasza Komorow-
skiego. Są już pierwsze efekty.

- W przychodni zdrowia w 
Leśmierzu przyjmuje stomatolog, 
a dzięki staraniom wójta gminy 
Ozorków do placówki (po czte-
romiesięcznej przerwie) powrócił 
neurolog. Wkrótce dostępny bę-
dzie również dermatolog – infor-
muje Małgorzata Kosmala-Cybart 
z urzędu gminy w Ozorkowie. - W 
lecznicy przyjmuje również dwóch 
lekarzy pierwszego kontaktu, w 

tym jeden ze specjalizacją pedia-
tryczną. Obowiązujące kontrakty 
na świadczenie usług lekarzy 
pierwszego kontaktu i specjali-
stów wygasną z końcem roku. 
Szykujemy się również do nowej 
kontraktacji i zrobimy wszystko, 
żeby utrzymać kontrakty przy-
najmniej w takiej postaci, w jakiej 
obowiązują obecnie.

Urząd zapewnia, że nie ma 
mowy o likwidacji przychodni w 
Leśmierzu. Ponadto, mimo ogra-
niczenia kontraktu przez NFZ, w 
ośrodku zdrowia w Sokolnikach 
Parceli kontynuowane są zabiegi 
rehabilitacyjne, finansowane ze 
środków własnych POZ.

(stop) 
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Ozorków

Ozorków

Ozorków

Kilka dni temu roz-
począł się kolejny 

etap modernizacji ul. Malinowej.
- Na całym, ponad 300-metro-

wym odcinku Malinowej zostanie 
wybudowana kanalizacja desz-
czowa, jezdnia zyska asfaltową 
nawierzchnię i nowe krawężniki 
po obu stronach. Z kostki brukowej 
zostaną ułożone wjazdy do posesji i 
chodnik. Na wysokości Szkoły Pod-
stawowej nr 4 powstaną miejsca po-
stojowe. Zanim na jezdni pojawi się 
asfalt, ulica zostanie wykorytowa-
na, a podłoże pod nowa nawierzch-

nie odpowiednio przygotowane 
i wzmocnione. Wykonawca ure-
guluje też istniejącą infrastrukturę 
techniczną: studzienki telekomu-
nikacyjne, studzienki kanalizacji 
sanitarnej, zawory wodociągowe i 
zamontuje kratki wpustowe kana-
lizacji deszczowej – informuje Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa.

Prace potrwają dwa i pół miesią-
ca. Pozostałe ulice „Owocowego 
osiedla” zostaną wyremontowane 
w kolejnych latach.

(stop)

Emocji wokół inwe-
stycji przy ul. Polnej 

nie brakuje. Niedawno okoliczni 
mieszkańcy dowiedzieli się, że 
blisko budynków mieszkalnych 
stanąć ma maszt telefonii komór-
kowej. 

W okolicy są już dwa maszty. Czy 
powstanie kolejny? 

- Nie dopuścimy do tego – przeko-

nuje Stanisław Antczak. - Jesteśmy 
przeciwni tego typu inwestycjom. 

Jak się dowiedzieliśmy działki 
na których wznoszone są maszty 
zostały kilka lat temu wykupione 
przez prywatne osoby. Najstarszy 
maszt został wybudowany blisko 
trasy krajowej. Kolejny stoi przy ul. 
Polnej. Dosłownie kilka metrów od 
tego masztu stanąć ma kolejna wieża 
z nadajnikami.

- Oczywiście sprawa związana z 
oddziaływaniem elektromagnetycz-
nym ma tutaj niebagatelne znacze-
nie. Ale dochodzi również kwestia 
związana ze spadkiem wartości 
gruntów. Trzeci maszt, który jest 
w planach, stanąć ma naprzeciwko 
mojego domu. Jestem zdumiony i 
przeciwny takim działaniom. Robi 
się ludziom krzywdę – mówi zde-
nerwowany pan Stanisław. 

Trzeba przyznać, że budowa wcze-
śniejszych masztów także spotkała 
się z ostrym sprzeciwem mieszkań-
ców. Wieże zostały jednak wzniesio-
ne. Czy sprawdzi się przysłowie „do 
trzech razy sztuka”?

W ub. tygodniu rozmawialiśmy 
nie tylko z mieszkańcami, którzy 
mają domy przy ul. Polnej. Prze-
ciwko masztowi jest też duża grupa 
osób z osiedla zwanego potocznie 
„Kozia noga”. Ludzie argumentują, 
że jak trzeba będzie zablokują teren 
inwestycyjny. 

- To nie jest tylko protest mieszkań-

ców z Polnej. Razem z nami są miesz-
kańcy z ul. Średniej, Wiatracznej, 
Brzozowej, Zagajnikowej, Liściastej 
– wylicza S. Antczak. - Byliśmy już 
w urzędzie miasta i rozmawiali-
śmy z burmistrzem o planowanej 
budowie kolejnego masztu telefonii 
komórkowej. Zobaczymy, jaką decy-
zję podejmie urząd i czy magistrat 
wyda pozwolenie na rozpoczęcie 
tej inwestycji. Jeśli tak, to okoliczni 

Choć trudno w to 
uwierzyć stomatolo-

giczne protezy noszą już 9-letnie 
dzieci. Pomimo zakrojonej na 
szeroką skalę akcji informującej o 
plusach związanych z dbaniem o 
uzębienie, przybywa maluchów z 
próchnicą. Stomatolodzy załamu-
ją ręce. Odsetek dzieci mających 
problemy z zębami jest wciąż 
zbyt duży. 

Bardzo często zdarza się, że 
rodzice za późno przychodzą do 
stomatologa ze swoim dzieckiem. 
Brak dbałości o higienę jamy ustnej 
w okresie dziecięcym przynosi 
katastrofalne skutki. 

- W mojej praktyce stomatolo-
gicznej leczyłam dzieci 9-, 10-letnie, 
które potrzebowały już pomocy 
ortodonty. Braki w uzębieniu trzeba 
było uzupełniać mostkami i den-
tystycznymi protezami. Wszystko 
przez to, że rodzice nie przykładali 
uwagi do uzębienia dziecka. Myśle-
li, że zębów mlecznych nie trzeba 
leczyć. To jest ogromny błąd. Trzeba 
pamiętać o regularnym myciu zę-
bów po każdym karmieniu dziecka 
mlekiem. Wielu rodziców nie wie, 
że to właśnie mleko jest najbardziej 
próchnicotwórcze – mówi stomato-
log Ksenia Mirowska. - Oczywiście 
należy też ograniczać spożywanie 
produktów bogatych w cukier. 

Dentystka usuwa u dzieci nie 
dbających o uzębienie najczęściej 
zęby trzonowe. Jak się dowiedzie-
liśmy z niektórymi dorosłymi jest 
również kłopot. Przychodzą do 
stomatologa tylko wtedy, gdy mają 
problemy z zębami przednimi.

- U niektórych osób dorosłych jest 
takie przekonanie, że zęby, których 
nie widać nie muszą być leczone. 
Jak wypadną, to nic się nie stanie. 
Ważne, aby były zęby przednie – 
mówi lekarka. 

Czy dorośli boją się dentystów? Z 
rozmów z ozorkowskimi stomatolo-
gami wynika, że tak. Prym wiodą 

mężczyźni, którzy na fotelach 
dentystycznych nie są już takimi 
twardzielami. 

Są i tacy, którzy wizytę u stomato-
loga zaliczają w podeszłym wieku. 

- Zgłosił się do mnie niedawno 
mieszkaniec podozorkowskiej wsi, 
który przyznał, że u dentysty jest 
pierwszy raz w życiu. Pan skończył 
70-lat – słyszymy od K. Mirowskiej. 

Warto pamiętać, że stan zębów 
jest jednym z istotnych czynników 
decydujących o naszym wyglądzie 
oraz zdrowiu całego organizmu. 

tekst i fot. (stop)

remont na „owocowym osiedlu”zgroza. Dzieci z protezami 

Czy dojdzie do protestu 
mieszkańców?

Wieża telefonii komórkowej stanąć ma tuż przy moim domu – 
mówi pan Stanisław

Przy dwóch masztach, planuje 
się budowę trzeciego 

mieszkańcy zbiorą się na terenie 
inwestycyjnym i nie dopuszczą do 
prac.

Co na to urząd miasta? 
„Do Urzędu Miejskiego w Ozor-

kowie wpłynął wniosek o wydanie 
decyzji o ustalenie lokalizacji in-
westycji celu publicznego; wniosek 
dotyczy postawienia masztu telefonii 
komórkowej. Wydanie decyzji nie 
jest jednoznaczne z pozwoleniem 
na budowę, które wydaje Starosta 
Zgierski. Na chwilę obecną decyzja 
nie została wydana - postępowanie 
jest zawieszone. W związku z pla-
nami inwestora do urzędu wpływa-
ją informacje od zaniepokojonych 
mieszkańców. Burmistrz Jacek Socha 
również zaniepokojony jest faktem, 
że po raz kolejny pojawił się pomysł, 
by na tym terenie, mimo protestów 
mieszkańców, realizować tego typu 
inwestycje” - czytamy w odpowiedzi 
ozorkowskiego magistratu. 

tekst i fot. (stop)
Burmistrz Jacek Socha jest zaniepokojony planami postawienia 
kolejnego masztu 

fo
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tekst sponsorowany

 Program startów poszczegól-
nych grup wiekowych:
11:00 – Nordic Walking: dystans 
ok. 8 km. trasa: nordic walking: 
Parzęczew – Ignacew Parzęczew-
ski – Ignacew Rozlazły – Parzę-
czew, 1 okrążenie;
11.05 – Grupa A: przedszkola-
ki chł. – dystans ok. 200 m: ul. 
Rocha – ul. Południowa;
11.10 – Grupa A1: przedszko-
laki dz. – dystans ok. 200 m: ul. 
Rocha – ul. Południowa;
11.15 – Grupa B: szkoły podsta-
wowe klasy 1-3  chł. – dystans 
ok. 5 km, trasa mała: Parzęczew 
– Ignacew Parzęczewski – Igna-
cew Rozlazły – Parzęczew, 1 
okrążenie;
11.15 – Grupa C: szkoły podsta-
wowe klasy 1-3  dz. – dystans 
ok. 5 km, trasa mała: Parzęczew 
– Ignacew Parzęczewski – Igna-
cew Rozlazły – Parzęczew, 1 
okrążenie;
12.00 – Grupa D: szkoły podsta-
wowe klasy 4-6  chł. – dystans 
ok. 10 km, trasa mała: Parzęczew 
– Ignacew Parzęczewski – Igna-
cew Rozlazły – Parzęczew, 2 
okrążenie;
12.00 – Grupa E: szkoły podsta-
wowe klasy 4-6  dz. – dystans 
ok. 10 km, trasa mała: Parzęczew 
– Ignacew Parzęczewski – Igna-
cew Rozlazły – Parzęczew, 2 
okrążenie;
12.45 – Grupa F: szkoły gimna-
zjalne chł. – dystans ok. 16 km, 
trasa średnia: Parzęczew – Ma-

riampol – Chociszew – Parzę-
czew, 1 okrążenie;
12.45 – Grupa G: szkoły gimna-
zjalne dz. – dystans ok. 16 km, 
trasa średnia: Parzęczew – Ma-
riampol – Chociszew – Parzę-
czew, 1 okrążenie;
12.55 – Grupa Ł cyklosport: 
dystans do 16 km, trasa średnia: 
Parzęczew – Mariampol – Choci-
szew – Parzęczew, 1 okrążenie;
13.15 - Grupa H: szkoły ponad-
gimnazjalne do 21 roku życia 
chł. – dystans do 23 km, trasa 
duża: Parzęczew – Mariampol – 
Chociszew – Bibianów – Śliwniki 
– Parzęczew, 1 okrążenie
14.00 – Grupa J: mężczyźni wiek 
od 22 do 39 lat – dystans do 
69 km, trasa duża: Parzęczew – 
Mariampol – Chociszew – Bibia-
nów – Śliwniki – Parzęczew, 3 
okrążenia;
14.05 – Grupa K: mężczyźni 
wiek od 40 do 59 – dystans do 
69 km, trasa duża: Parzęczew – 
Mariampol – Chociszew – Bibia-
nów – Śliwniki – Parzęczew, 3 
okrążenia;
14.10 – Grupa L: mężczyźni 
masters od 60 lat– dystans do 
46 km, trasa duża: Parzęczew – 
Mariampol – Chociszew – Bibia-
nów – Śliwniki – Parzęczew, 2 
okrążenia;
14.10 – Grupa I: kobiety OPEN od 
16 lat – dystans do 46 km, trasa 
duża: Parzęczew – Mariampol – 
Chociszew – Bibianów – Śliwniki 
– Parzęczew, 2 okrążenia;

16 maja w Parzęczewie 
odbędzie się etap Maratonu 
Rowerowego o Puchar Sta-
rosty Zgierskiego. Zaprasza-
my wszystkich pasjonatów, 
sportowców oraz amatorów 
rowerowych. 
Uczestnicy wyścigu zobowią-
zani są do posiadania kasku 
oraz odwiedzenia biura zawo-
dów w celu wypełnienia karty 
zgłoszeniowej. Osoby niepeł-
noletnie powinny zgłosić się z 
opiekunem. 
Biuro zawodów czynne w go-
dzinach 9.00 – 15.30 w budyn-
ku Urzędu Gminy w Parzęcze-
wie przy ul. Południowej 1.
Regulamin wyścigu, kategor ie 
oraz trasy i godziny wyścigów 
dostępne są na stronie inter-
netowej www.parzeczew.pl.
Zapisy on-line na stronie 
www.powiat.zgierz.pl w za-
kładce Tour de Powiat.

sportowo 
i rekreacyjnie 

w gminie 
Parzęczew

tour de powiat – parzęczew 2015

16 maja o godz. 12-ej 
mszą św. w kościele 

pw. św. Józefa rozpoczną się 
uroczyste obchody Dnia Strażaka 
i 115-lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ozorkowie.
Po mszy poświęcony zostanie 
nowy wóz strażacki, który trafi ł do 
OSP pod koniec ubiegłego roku. 
Następnie strażacy przejdą aleja-
mi Wyszyńskiego przed budynek 
Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie 
zostaną wręczone medale i odzna-
czenia zasłużonym druhom. 
Patronat nad uroczystością, orga-
nizowaną przez OSP w Ozorkowie, 
objął burmistrz Jacek Socha.

(stop)

dzień strażaka 

Ozorków 

Ozorków Tzw. śpiących poli-
cjantów, czyli pro-

gów zwalniających domagają się 
mieszkańcy ul. Wiejskiej. 

- Jest bardzo niebezpiecznie – 
twierdzi Andrzej Targalski, który w 
sprawie ulicy przyszedł na ostatnią 
sesję miejską. - Chcę zaapelować do 
naszego samorządu, aby zajął się 
kwestią bezpieczeństwa na Wiej-
skiej. Kierowcy pędzą jak szaleni 
i nie zwracają uwagi na pieszych. 
Tak dalej nie może być. Jeśli w porę 
nie będzie reakcji, to może wydarzyć 
się tragedia. 

Czesław Jakubczyk, z którym 
rozmawialiśmy na ul. Wiejskiej, 
powiedział nam, że kilka dni temu o 
mały włos nie został potrącony przez 
samochód. 

- Ulica Wiejska jest zapomniana, 
bo to obrzeża Ozorkowa. Kierowcy 
jeżdżą tu bardzo szybko, bo asfalt 
jest w miarę dobry. Nie ma znaków, 
chodników. Panuje wolna amery-
kanka – słyszymy.

O zmiany apelują również rodzice 
małych dzieci. 

- Przy ul. Wiejskiej jest zalew. Ruch 
w okresie letnim jest duży. Dlatego 
szczególnie w tym miejscu powinno 
zadbać się o bezpieczeństwo – mówi 
Aleksandra Kowalska. - Jak naj-
bardziej zgadzam się z tym, że po-
winno naprzeciwko zalewu zostać 
wymalowane na drodze przejście 
dla pieszych. Potrzebne są progi 
zwalniające, znaki z ograniczeniem 
prędkości. 

Marcin Stolarczyk – jak większość 
mieszkańców z którymi rozmawia-
liśmy – również ma nadzieję na 
zainteresowanie się problemem ze 
strony ozorkowskiego magistratu. 

Burmistrz Jacek Socha zna temat, 
jednak samodzielnie nie może 
podejmować decyzji w sprawie or-
ganizacji ruchu drogowego. Dlatego 
burmistrz wystąpi do Powiatowej 
Komisji do spraw Zarządzania 
Ruchem w Powiecie Zgierskim o 
wydanie opinii w sprawie projektu 
ruchu drogowego ograniczającego 
prędkość na odcinku ul. Wiejskiej 
w Ozorkowie, np. poprzez montaż 
progów zwalniających. 

- Burmistrz Jacek Socha zna 
temat, jednak samodzielnie nie 

może podejmować decyzji w spra-
wie organizacji ruchu drogowego. 
Dlatego burmistrz wystąpi do Po-
wiatowej Komisji ds. Zarządzania 
Ruchem w powiecie zgierskim o 
wydanie opinii w sprawie projektu 
ruchu drogowego ograniczającego 
prędkość na odcinku ul. Wiejskiej 
w Ozorkowie, np. poprzez montaż 
progów zwalniających – mówi Iza-
bela Dobrynin, rzecznik burmistrza 
Ozorkowa.

tekst i fot. (stop)

Mieszkańcy chcą, aby na ul. 
Wiejskiej pojawiły się progi 
zwalniające 

Nie brakuje śladów po ostrej 
jeździe kierowców 

Mieszkańcy domagają się... policjantów 

Andrzej Targalski 
ws. ul. Wiejskiej 
przyszedł na sesję 
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Do szokującej zbrodni doszło w 
Żychlinie pod Kutnem. 16-letni 
Maksymilian podejrzany jest o 
zasztyletowanie swojej babci. 
W zbrodni pomagać miał mu 
kolega. 

67-letnia Maryla W. nie przeżyła 
od licznych ran zadanych nożem. 
Jej 10-letnia wnuczka w stanie 
ciężkim trafiła do szpitala, również 
została zaatakowana nożem przez 
nastolatków. 

Jak doszło do tego dramatu?
16-letni Maksymilian mieszkał z 

babcią, która go wychowywała od 
dziecka. W piątek wieczorem do 
domku jednorodzinnego na peryfe-
riach Żychlina przyszło do Maksymi-
liana trzech kolegów. Przed godz. 22 
dwóch z nich powróciło do domów. 
Trzeci postanowił nocować u Maksa.  

Ciało 67-latki znalazła w sobotę 
nad ranem jej córka. Przyszła po 
swoją 10-letnią córeczkę, która noco-
wała u babci. Dziewczynka została 
kilka razy uderzona nożem w plecy, 
miała rany na rękach. Helikopterem 
przetransportowano ją do Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jej 
stan jest ciężki, ale stabilny.

Policjanci odnaleźli chłopców po 
kilku godzinach. Byli zakrwawie-

ni. 16-latek miał przy sobie nóż ze 
śladami krwi. Podejrzani zostali 
przewiezieni do komendy policji 
w Kutnie, a później do policyjnej 
izby dziecka w Łodzi. Sąd rodzinny 
zdecyduje o ich dalszym losie.

Krótko przed zabójstwem Mak-
symilian umieścił w internecie film. 

Widać na nim jak bawi się nożem, 
tzw. „motylkiem”. Jego koledzy 
mieli zeznać, że 16-latek zaplanował 
zbrodnię. Miał rozpowiadać, że nie 
lubi swojej babci i niedługo ją zabije. 

Postępowanie w sprawie prowa-
dzi prokuratura rejonowa w Kutnie. 

(stop)

Zabił babcię... bo jej nie lubił?

Na taki sposób zamaskowania niele-
galnego procederu wpadł mieszkaniec 
Zgierza. Policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej 
ustalili, że w jednym z domów na 
osiedlu Proboszczewice w Zgierzu 
prowadzona jest uprawa konopi. 4 maja 

pojechali tam na przeszukanie. Charak-
terystyczny zapach rośliny zaprowadził 
funkcjonariuszy do drzwi garażo-
wych. Po ich otworzeniu policjanci 
dostrzegli na końcu pomieszczenia 
materiałową szafę, a w niej suszące 
się dwa krzewy konopi. Jednak to, co 
odkryli w kanale samochodowym 
zaskoczyło ich jeszcze bardziej. Pod 
deskami zabezpieczającymi otwór 
kanału znajdowało się małe pomiesz-
czenie z drzwiami, odpowiednio 
wentylowane i doświetlone, w któ-
rym rosły umieszczone w donicach 
krzewy konopi indyjskich. Całość 
nielegalnego znaleziska została za-
bezpieczona przez policjantów, a dwaj 
mężczyźni – mieszkańcy posesji zostali 
zatrzymani do czasu wyjaśnienia spra-
wy. Kodeks karny przewiduje karę do 
3 lat pozbawienia wolności. 

Bilans działań łęczyckich funk-
cjonariuszy to zabezpieczenie 73 
120 sztuk papierosów i 96 kilo-
gramów suszu tytoniowego bez 
polskich znaków akcyzy. Zarzuty 
przechowywania nielegalnego 
towaru usłyszała kobieta i dwóch 
mężczyzn. 

Wartość uszczuplenia podatku 
akcyzowego wyniosła blisko 138 
000 złotych. 6 maja policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy realizując działania skie-
rowane przeciwko przestępczości 
gospodarczej ustalili, że w jednej z 
posesji na terenie gminy Góra Świę-
tej Małgorzaty mogą znajdować się 
większe ilości towaru, który nie 
posiada polskich znaków akcyzy. 
Podczas przeszukania lokalu zajmo-
wanego przez 38 – letnią mieszkan-
kę powiatu łęczyckiego policjanci 

ujawnili i zabezpieczyli 920 sztuk 
nielegalnych papierosów. Krymi-
nalni zaangażowani w sprawę do-
tarli ponadto do sąsiedniego powia-
tu gdzie na terenie posesji w dwóch 
zaparkowanych tam samochodach 
zabezpieczyli kolejne partie towa-
ru. W mazdzie policjanci ujawnili 
przechowywane tam 34 200 sztuk 
papierosów w fordzie 38 000 sztuk 
papierosów i 96 kilogramów suszu 
tytoniowego bez polskich znaków 
akcyzy. Dla zabezpieczenia prawi-
dłowego toku postępowania funk-
cjonariusze zatrzymali a następnie 
6 i 7 maja przedstawili zarzuty 
posiadania wyrobów tytoniowych 
nie opatrzonych polskimi znakami 
akcyzy 38 – letniej kobiecie oraz 43 
i 55 – letnim mężczyznom. Prze-
stępstwo jest zagrożone karą do 3 
lat pozbawienia wolności.

Pijany śmiertelnie 
potrącił rowerzystę

Policjanci pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Poddębicach 
wyjaśniają okoliczności tragicz-
nego wypadku, w którym śmierć 
poniósł 58-letni rowerzysta. Do 
zdarzenia doszło 5 maja po go-
dzinie 22.00 w miejscowości Zy-
gry w gminie Zadzim. Wstępnie 
ustalono, że 38-letni mieszkaniec 
powiatu zduńskowolskiego kie-
rując samochodem osobowym 
marki KIA Carnival, potrącił ja-
dącego najprawdopodobniej w 
tym samym kierunku rowerzystę 
i zbiegł z miejsca zdarzenia. W 
wyniku poniesionych obrażeń 
58-letni rowerzysta poniósł śmierć 
na miejscu. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce, sprawdzili 
pobliski teren. W jednej z posesji 
znaleźli podejrzewanego. 38-letni 
mieszkaniec powiatu zduńsko-
wolskiego znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. W jego organizmie 
było ponad 3,3 promila alkoho-
lu. Ponadto na terenie posesji 
policjanci ujawnili uszkodzony 
samochód, którym poruszał się 

sprawca wypadku. Mężczyzna 
został zatrzymany i osadzony 
w areszcie. Teraz policjanci pod 
nadzorem prokuratora prowadzą 
postępowanie w tej sprawie w celu 
ustalenia wszystkich okoliczności 
tego tragicznego wypadku. 
W I kwartale 2015 roku na terenie 
województwa łódzkiego doszło 
do 37 wypadków drogowych spo-
wodowanych przez nietrzeźwych 
kierujących. W zdarzeniach tych 
śmierć poniosły 4 osoby a 37 zo-
stało rannych. Nietrzeźwi doprowa-
dzili do 148 kolizji. Pod kątem liczby 
ofiar śmiertelnych w wypadkach 
spowodowanych przez nietrzeź-
wych kierujących zajmujemy jako 
województwo niechlubne III miej-
sce w kraju. Przed nami jest tylko 
mazowieckie – 8 ofiar i kujawsko
-pomorskie – 5. W I kwartale tego 
roku policjanci skontrolowali pod 
kątem stanu trzeźwości 162 537 
kierujących. 1275 znajdowało się 
w stanie nietrzeźwości co stanowi 
przestępstwo zagrożone karą po-
zbawienia wolności do lat 2.

Policjanci zabezpieczyli 
nielegalny towar Policyjne działania “alKohol” 

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Łęczycy pod koniec 
tygodnia prowadzili działania 
pod nazwą „Alkohol”. Zadania 
funkcjonariuszy w tym czasie 
skupiły się przede wszystkim 
na ujawnianiu i eliminowaniu z 
ruchu drogowego nietrzeźwych 
kierowców. W ramach podjętych 
działań mundurowi przebadali 70 
osób kierujących różnego typu 
pojazdami. Wyeliminowali z ruchu 
czterech nietrzeźwych. 7 maja 
około godziny 18.15 zatrzymali 
do kontroli 59 – latka, który kie-
rując ciągnikiem rolniczym miał w 
organizmie 0,26 promila alkoholu. 
Kierowcy zatrzymano prawo jazdy 
i dowód rejestracyjny. Niespełna 
godzinę później w Starej Sobótce 
mundurowi skontrolowali stan 

trzeźwości rowerzysty. Mężczyzna 
miał w organizmie 2,26 promila 
alkoholu. O godzinie 22.35 w miej-
scowości Upale policjanci zbadali 
stan trzeźwości kolejnego cyklisty. 
W tym przypadku 28 – latek osią-

gnął wynik 2,6 promila alkoholu w 
organizmie. 10 minut po godzinie 
23.00 policjanci zatrzymali do 
kontroli drogowej motorowerzystę 
u którego badanie wykazało 0,56 
promila alkoholu w organizmie. 

plantacja konopi ukryta w kanale 
SamochoDowym
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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 

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie 
samochodowe, umiejętność 
naprawy samochodów, min. 1 rok 
doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

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

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 
AutoCad, 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

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

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@
grupaprogres.pl 

Spawacz
Wykształcenie średnie, znajomość 
rysunku technicznego, uprawnienia 
MIG MAG, ksiażeczka spawacza, 
min. 1 rok doświadczenia
Grupa Progres 
ul. Narutowicza 25
90-117 Łódź
tel. 42 632 27 78
e-mail: ewa.krysinska@
grupaprogres.pl

Kucharz-kelner
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, książeczka sanitarno-
epidemilogiczna, chęć do pracy.
P.W. SIDAKO
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Lekarz dentysta
Wykształcenie wyższe medyczne 
stomatologia
Gabinet Stomatologiczny
Patrycja Okupińska
ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
tel. 501 422 116

Mechanik maszyn 
przetwórczych – elektronik
Wykształcenie zawodowe 
mechanika lub elektronika, 
umiejętności techniczne, 
uprawnienia elektryczne do 15 
KV, mile widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 64
92-010 Łódź
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7a
tel. 603 077 769

Sprzedawca
Wykształcenie średnie
Meble Siadaczka Czesław Siadaczka
Al. Jana Pawła II 7
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 63 84

Pracownik produkcji
Wykształcenie podstawowe.
S&S Business Consulting
Agnieszka Stasiak
ul. Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
e-mail: kontakt@towork.pl

Fryzjer
Znajomość pracy fryzjera, mile 
widziane doświadczenie w 
zawodzie fryzjera.
Salon Fryzjerski
Henryka Jóźwiak

ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Przedstawiciel kancelarii
Wykształcenie średnie, 
komunikatywność, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie w ubezpieczeniach.
Kancelaria Prawna LEGATIS Sp. z 
o.o.
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 Lublin
tel. 733 333 273
e-mail: rekrutacja@
kancelarialegatis.pl 

Kierowca C+E
Wykształcenie podstawowe/
zawodowe/średnie, prawo jazdy 
kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, 
min. 1 rok doświadczenia.
BALINEX TRANSPORT
Tomasz Baliński
Siedlec 4
99-100 Łęczyca
tel. 604 143 994

Elektryk/elektromonter
Wykształcenie zawodowe/
średnie elektronik, elektromonter, 
elektryk, czytanie schematów 
elektrycznych, uprawnienia 
elektryczne do 1kV (E lub 
D) mile widziane, min. 2 lata 
doświadczenia w zawodzie.
Gruau Polska Sp. z o.o.
Daszyna 29a
99-107 Daszyna
tel. 24 389 09 00
e-mail: gruau@gruau.pl 

Agent – sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe – handlowe, 
obsługa kasy fiskalnej, praca 
na komputerze, mile widziane 
doświadczenie.
SPOŁEM PSS MAZUR
ul. Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13

Kelner
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Pracodawca prosi o kontakt 
telefoniczny.

Pomoc na kuchni
Wykształcenie podstawowe, mile 
widziana znajomość gotowania, 
doświadczenie w zawodzie mile 
widziane.
VENEZIA
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1

99-100 Łęczyca
tel. 512 208 211
Pracodawca prosi o kontakt 
telefoniczny.

Konsultant ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
komunikatywność, nastawienie 
na cel i realizacja planów 
sprzedażowych, dyspozycyjność, 
wysoka odpowiedzialność i 
kultura osobista, mile widziane 
doświadczenie handlowe i 
znajomość technik sprzedaży, 
swoboda w nawiązywaniu 
kontaktów biznesowych.
„ŁUKASZ” Łukasz Kuciński
ul. Ozorkowska 3/5 lok. 26
99-100 Łęczyca
tel. 602 628 750
Miejsce wykonywania pracy: ul. Plac 
Kościuszki 32, Łęczyca

Prasowaczka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność prasowania.
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500106 370
Dziurkarko-guzikarka
Wykształcenie podstawowe, 
obsługa dziurkarko-guzikarki
PPHU „ELIZABETH”
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500106 370

Pomoc kuchenna
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe gastronomiczne, osoba 
lubiąca i umiejąca gotować, dobry 
smak, dobra organizacja pracy, 
aktualna książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych.
GastroFood 
Edyta Znyk-Piotrowska
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 600 050 692

Pakowacz
Wykształcenie zawodowe, aktualna 

książeczka sanepidu, zdolności 
manualne.
WorkExpress Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
tel. 519 321 605
Miejsce pracy: STRYKÓW/SMOLICE

Pracownik wykończeniowy na 
szwalni
Chęć do pracy.
PHU „KAROLA”
ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
tel. 502 734 261

Pracownik fizyczny
Wykształcenie podstawowe.
P.P.H.U. MARGO
Wola Dąbrowa
99-220 Wartkowice
tel. 693 704 485

Sprzedawca
Wykształcenie średnie preferowane 
handlowe, obsługa kasy fiskalnej, 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności stopień lekki 
bądź umiarkowany.
RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Podrzeczna 5
90-300 Kutno
tel. 24 352 89 83

Magazynier
Wykształcenie podstawowe, 
uprawnienia na wózki widłowe.
S&S BUSINESS CONSULTING 
Agnieszka Stasiak
ul. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz 
osób.
TWÓJ EXPRESS Usługi 
Transportowe
Tomasz Staniszewski
ul. Zachodnia 2
99-100 Łęczyca
tel. 606 112 649

1ZŁ ZA 1KG AUTOSKUP WSZySTKIE, 
TEL. 888 460 461

Sprzedam duży dom w centrum Grabowa. 
Tel.: 608-239-843

Sprzedam dom z zabudowaniami 
gospodarczymi wraz z gruntem 1,2 ha w 

Garbalinie. 
Tel.: 515-231-374

OZORKÓW -28,5 m². IV p. własność notarialna 
w bloku – sprzedam. Tel.: 798-223-160. 7.00-9.00 
i po 19.00

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

Sprzedam działkę 600 m² - media,  Ozor-
ków lub zamienię na kawalerkę. Tel.: 516-
009-665

Zamienię mieszkanie w Łęczycy 2- pok. z kuchnią 
na trzypokojowe. Tel.: 665-025-581

Sprzedam lub wydzierżawię 2,80 ha. tel.: 503-
500-845

Przetrząsarko-zgrabiarkę, sadzarkę sprzedam. 
Tel.: 503-500-845

Kafle; 19,5 x 13,3 c. po 1 zł/szt., kolor łosoś i jasny 
mahoń, ok. 100 szt. sprzedam. Tel.:  500-336-322

Szyny budowlane sprzedam.  Tel.: 511-997-458

Zbiornik aluminium, 2500 poj. ze stojakiem 
sprzedam. Tel.:  511-997-458

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

„Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy 

wydzierżawi plac wraz z kontenerem 
przy ul. Tumskiej 1.

Informacji udziela Zarząd Spółdzielni.
nr tel.: 24 721 24 82 lub 506 856 382

ogłoszenie
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6 maja Łęczyca gościła w swoich 
progach Ministra Sportu i Tury-
styki Andrzeja Biernata. 
Przyjazd Ministra związany był z 
podsumowaniem akcji „Bezpieczna 
kobieta IV” organizowanej przez 
Łowicką Akademię Sportu (w akcji 
wzięło udział ponad 50 kobiet z 
Łęczycy, które poznały w trakcie 
szkolenia praktyczne i teoretyczne 
ćwiczenia z samoobrony oraz me-
tody udzielania pierwszej pomocy 
medycznej). Minister Sportu i Tury-

styki wręczył wszystkim uczestnicz-
kom pamiątkowe dyplomy. Ponadto 
w tym dniu Andrzej Biernat, w 
imieniu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, odznaczył Złotym 
Krzyżem Zasługi za działalność na 
rzecz rozwoju i popularyzacji Sportu 
Macieja Grubskiego – łęczycanina, 
wielokrotnego mistrza świata w 
karate, organizatora wielu imprez 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
ogólnopolskim i światowym. 

Info: UM Łęczyca

Na stadionie Zespołu Szkół Spor-
towych w Aleksandrowie Łódzkim 
odbył się XXXI Memoriał im. Józefa 
Jaworskiego. W zawodach wzięła 
udział bardzo mocna reprezentacja 
łęczyckiego gimnazjum.Młodzi lek-
koatleci zdobyli dziewiętnaście medali. 
Uhonorowani zostali także pucharami 
za indywidualne osiągnięcia. Najwar-
tościowszy wynik zawodów wg tabel 
wielobojowych osiągnęła Ewa Różań-
ska w rzucie dyskiem[46.16m].Była tak-
że pierwsza w pchnięciu kulą[14.72m].
Specjalne wyróżnienie otrzymała Ka-
tarzyna Ignatowicz za najlepszy wynik 
w skokach. Uzyskała bardzo dobry re-
zultat w skoku wzwyż[160cm].Puchar 
ufundowany przez wielokrotnego 
medalistę Mistrzostw Świata i Europy 
Tomasza Ścigaczewskiego otrzymał za 
zajęcie pierwszego miejsca w biegu na 
110m.przez płotki Dawid Brzeziński.
Pozostałe wyniki:
skok wzwyż dziewcząt
Justyna Solińska IIm-ce 153cm
Paulina Sieradzka IIIm-ce 150cm
Krystian Kaźmierczak Im-ce 186cm
Bartosz Wojtera IIIm-ce 175cm
skok w dal

Adrian Mikołajczyk Im-ce 5.71m
Krystian Kaźmierczak IIm-ce 5.60m
100m.przez płotki
Patrycja Kita Im-ce 16.35s
Karolina Śiuda IIIm-mce 18.88s
pchnięcie kulą
Maciej Wawrzyniak Im-ce 12.73m
Małgorzata Rybarczyk IIm-ce 10.36m
rzut dyskiem
Oliwia Podlińska IIIm-ce 30.83m
Maciej Wawrzyniak IIIm-ce 42.15m
110m.przez płotki
Adam Piskorski IIm-ce 18.00s
Jakub Każmierczak IIIm-ce 18.84s
100m
Paweł Zajma IIIm-ce 12.27s

(and)

Wysoką formę u progu sezonu za-
prezentował na mityngu kwalifika-
cyjnym w Łodzi Marek Szymański. 
Zawodnik MKLA Łęczyca z dużą 
przewagą wygrał bieg na 600m  
(1.18.18min).

Wynikiem tym poprawił własny 
rekord Łęczycy. Bardzo dobrze 
wypadł także w tym samym biegu 
junior młodszy Mateusz Kacz-
marek (1.29min).To nowy rekord 
życiowy zawodnika. W pchnięciu 
kulą młodziczek zwyciężyła Ewa 
Różańska (14.72m) uzyskując drugą 
kwalifikację na Europejskie Igrzyska 
Młodzieży w Tbilisi. W tej samej 
konkurencji w kategorii juniorek 
młodszych na pierwszym miejscu 
uplasowała się Małgorzata Rybar-
czyk (10.78m r. życiowy). Pchnięcie 
kulą młodzików wygrał także za-
wodnik MKLA Maciej Wawrzyniak 
(11.97m).Był także trzeci w rzucie 
dyskiem (38.84m).W skoku wzwyż 
dziewcząt pierwsza była Katarzyna 
Ignatowicz 156cm,przed Justyną So-

lińską 153cm.Czwarte miejsce zajęła 
Martyna Tomes 145cm.W konkursie 
chłopców drugie miejsca zajęli z tym 
samym wynikiem 180cm Krystian 
Kaźmierczak i Łukasz Karwacki. 
Na trzeciej pozycji uplasowali się 
Bartosz Wojtera i Alan Brzeziński. 
Obaj uzyskali 175cm.Na pierwszym 
miejscu minął linię mety w biegu 
na 110m przez płotki Bartłomiej 
Tuszyński(15.06s r.życiowy).Rekord 
życiowy ustanowiła także w bie-

gu na 100m przez plotki Patrycja 
Kita(16.18).Do udanych mogą zali-
czyć swój start debiutujący w bie-
gach plotkarskich młodzicy. Maciej 
Kamiński i Adam Piskorski uzyskali 
ten sam rezultat na 110m przez płot-
ki(19.47s).Bartłomiej Kiendzierski na 
300m przez plotki uzyskał 49.14s,a 
Jakub Kaźmierczak 50.60s.Rekord 
życiowy  na 200m poprawił Paweł 
Zajma 25.37s. 

(and)

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w mini piłce siatkowej chłopców od-
były się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na boiskach łódzkiej Wifamy. W 
zawodach udział wzięło 6 drużyn z Bełchatowa, Żychlina, Łodzi, Tomaszowa, 
Sieradza i z Ozorkowa. Pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Ozorkowie, który awansował do Mistrzostw Polski, które odbędą się w 
Głuchołazach od 28.05 – 31.05. 2015r. Reprezentacja SP 5 grała w składzie : Jakub 
Kurowski, Seweryn Sztekmiller, Mateusz Wawrzyniak, Kacper Gieraga, Kacper 
Sas, Kacper Molenda, Patryk Kalkowski, Jakub Zawierucha, Artur Jagiełło i Oliwier 
Szymański. Zawodnikom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                     

Minister sportu w łęczycyMityng kwalifikacyjny

Pierwszy z prawej Marek Szymański,drugi Mateusz Kaczmarek

Memoriał w aleksandrowie

Mini-siatkówka 

Najlepiej na kolejnym mityngu 
kwalifikacyjnym w Łodzi zaprezen-
towali się łęczyccy miotacze. Udany 
debiut w rzucie młotem zapisała 
na swoim koncie Ewa Różańska 
ustanawiając nowy rekord Łęczycy 
38.42m,Wynik ten dał zawodniczce 
MKLA drugie miejsce. Nowy rekord 
życiowy w tej samej konkurenc-
ji ustanowiła Gabriela Koperska 
25.99m.Ewa zajęła także pierwsze 
miejsca w rzucie dyskiem 47.81m i 
pchnięciu kulą 13.90m.W pchnięciu 
kulą juniorek z rekordem życiowym 
zwyciężyła Paulina Różańska 11.11m. 
Była także pierwsza w rzucie dyskiem 
[33.62m]. Bardzo dobry wynik w 
pchnięciu kulą młodzików uzyskał 
młodzik Maciej Wawrzyniak 13.12m 
pierwsze miejsce. To nowy rekord 
życiowy zawodnika i jednocześnie 
minimum kwalifikacyjne na Mis-
trzostwa Polski. Trzecie miejsce w 
rzucie dyskiem młodziczek zajęła 
Oliwia Podlińska 27,82m.Pierwsze w 
sezonie zwycięstwo zapisała na swo-
im koncie w skoku wzwyż Justyna 
Solińska 155cm. Druga była Katarzy-
na Ignatowicz 150cm.W konkursie 
mężczyzn drugi był Łukasz Karwacki 
190cm. Rekord życiowy w biegu na 
800m ustanowił Mateusz Kaczmarek 
2,06,60min.

Kolejny udany start zakończony 
kwalifikacjami do Mistrzostw Polski 
i rekordami życiowymi.

(and)

Miotacze 
z łęczycy najlepsi
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wsłuchując się w muszlę

Emocje na zjeżdzalni

Mała, ale bardzo niebezpiecznanajszerszy język na świecienajszerszy język na świecie wsłuchując się w muszlęMała, ale bardzo niebezpieczna

Jak na wczasach

Nowoczesna ślubna kareta

Ale pazury...

Latające psy Zabawa na ulicy Miss America

„Mój język jest około 2 cm szerszy niż iPhone 6, wyznaje 
posiadacz najszerszego języka na świecie. Jego aparat 
mowy mierzy aż 8,57 cm szerokości.  Dzięki zgłoszeniu 
do Księgi Rekordów Guinnessa Byron Schlenker stał się 
lokalnym celebrytą, a każda jego wizyta w warzywniaku 
wywołuje niemałą sensację. Byron z dumą demonstruje 
powód swej sławy tym, którzy o to proszą – a chętnych 
jest naprawdę wielu. Niektórzy z nich reagują śmiechem, 
inni są zszokowani, jeszcze inni – głęboko przestraszeni. 
Bywają i tacy, dla których pokaz to za mało. Zdarzyło się, że 
pewna pani poprosiła rekordzistę o polizanie egzemplarza 
Księgi Guinnessa. Spotkała się wówczas z uprzejmą, acz 
stanowczą odmową.
Niecodziennie duże rozmiary języka okazały się cechą 
dominującą w rodzinie Schlenkerów: ich córka Emily to 
posiadaczka największego języka w kategorii kobiecej. 
Fakt ten przynosi jej podobną sławę, co ojcu.

Jedna z australijskich ośmiornic wytwarza najbardziej 
niebezpieczną truciznę w tym regionie. Wystarczy odro-
bina, by w kilka minut zabić człowieka. Mała ośmiorniczka, 
mierząca zaledwie 15 centymetrów, przecina skórę ofi a-
ry, po czym wpuszcza do wody śmiercionośny koktajl, 
wydzielany przez zmodyfi kowane gruczoły ślinowe. Jad 
atakuje układ oddechowy, niszcząc komórki nerwowe, 
co powoduje paraliż tego układu i uduszenie ofi ary. Jak 
dotąd nikomu nie udało się znaleźć antidotum. Choć 
zwykłym ludziom raczej trudno zetknąć się z podobną 
trucizną, japońscy biznesmeni szczycą się tym, że jadają 
zwierzęta morskie zawierające równie śmiercionośną 
substancję. Jest to tetrodotoksyna - tysiące razy silniejsza 
od cyjanku, która znajduje się w tkankach ryb rozdymek. 
W postaci zupy kosztuje ponad 100 funtów za talerz i 
dodaje dreszczyku miłej kolacji po męczącym tygodniu 
pracy. Jeśli jednak kucharz popełni błąd, kolacja ta może 
być ostatnim posiłkiem klienta, zanim jeszcze podadzą 
kawę i rachunek. Sporo osób podejmuje ryzyko. 

Często słuchaliście szumu wydobywającego się z wnętrza 
muszli? A może dzieci mówiły, że słyszą w niej szum mo-
rza? Coś słychać na pewno, ale nie jest to odgłos morskiej 
widy. Muszla to pewien rodzaj rezonatora. Dźwięki z oto-
czenia - na przykład lekki podmuch wiatru - wprawiają w 
drgania powietrze w jej wnętrzu. W ten sposób odgłosy 
z zewnątrz ulegają wzmocnieniu a następnie odbiciu. 
Każda muszla korzysta przy tym z własnej częstotliwości, 
a więc ma własną wysokość dźwięku, na której powietrze 
drga najsilniej - podobnie jak w instrumencie muzycznym. 
Błędna jest zatem opinia, że przykładając do ucha morską 
muszlę, słyszymy szum własnej krwi. Nie słyszymy w niej 
również szumu morza, bo ten sam dźwięk rozbrzmiewa w 
muszli nie tylko na plaży, ale także na przykład w sklepie. 


