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daszyna

Gm. Grabów

Łęczyca

Katarzyna Tom-
czak ze wsi Bo-

rucice nie ma stałego zarobku, 
jedynie skromną gospodarkę po 
rodzicach na której pracuje razem 
z bratem. Warunki w domu naj-
lepsze nie są a na węgiel nie ma 
pieniędzy. Jaką dostaje pomoc? 
Żadnej, bo wstydzi się o nią po-
prosić. 

- Nie chodzę do GOPS-u, bo by 
mnie tam wyśmiali, po co mi to? 
Jasne, że jakiś zasiłek by się przydał, 
bo ledwo wiążę koniec z końcem, 
ale nie wiem czy się przełamię, żeby 
złożyć wniosek – mówi Katarzyna 
Tomczak. - Kiedyś narozrabiałam, 
to było 4-5 lat temu, już nie pa-
miętam, ale urzędnicy na pewno 
pamiętają. 

Pani Katarzyna wspomina 
sytuacje, gdy pod wpływem 
alkoholu chodziła do ośrodka 
pomocy społecznej i kłóciła się z 

urzędnikami, krzyczała na nich 
i obrażała w wulgarny sposób. 
Mimo, że minęło już sporo czasu 
a młoda kobieta zarzeka się, że 
już od dawna nie pije alkoholu, 
wstyd pozostał i bierze górę. Po-
moc mogłaby zostać przyznana 
a dodatkowy grosz  ułatwiłby 
życie pani Katarzynie. Czy się 
przełamie?

- Może spróbuję, ale to będzie 
dla mnie bardzo ciężki kawałek 
chleba – przyznaje. - Wstydzę się  
pokazać w GOPS-ie, boję się złośli-
wych komentarzy, wolałabym tego 
uniknąć, ale chciałabym spróbować 
i nie wiem jak. Już nie piję, chyba 
urzędniczki zrozumieją, że po pi-
jaku robi się różne, niekoniecznie 
dobre rzeczy a potem jest przez to 
przykro i ciężko.

Liczy się to, że kobieta żałuje daw-
nego postępowania i czuje się źle 
przez wszczynane awantury. Może 

Za nami 24. łęczycki finał WOŚP. 
Śmiało można powiedzieć, że padł 
w tym roku łęczycki rekord.  Sztab 
WOŚP przy urzędzie miejskim w 
Łęczycy, dzięki ogromnej ofiarno-
ści mieszkańców i zaangażowaniu 

wspaniałych wolontariuszy, zebrał 
kwotę ok. 23 tys. zł. Łącznie z kwotą 
zebraną przez drugi sztab łęczycki - 
ok. 6 tys. zł, daje to sumę ok. 30 tys. 
zł w skali całego miasta. 

(ms)

W bardzo mroźną noc 
złodzieje nie próżno-

wali. Wybili szybę w remontowa-
nej stacji benzynowej w daszynie 
i włamali się do środka. Łupem 
sprawców padły trzy telewizory 
stojące w części  motelowej bu-
dynku.

Straty na szczęście duże nie były. 
Złodziei mógł wystraszyć system 
monitoringu oraz lokatorka z jed-
nego z pokoi na piętrze. Złodzieje 
nie spodziewali się, że zastaną tam 
kogokolwiek. Sprawcy dostali się 
do środka przez wybitą niewielką 
szybę. Co ciekawe, jeden ze złodziei 
został złapany przez policję tej 

samej nocy na balkonie podczas 
kolejnej próby włamania. Okazało 
się, że mężczyzna miał problemy 
psychiatryczne, został odwieziony 
do szpitala specjalistycznego w 
Zgierzu. 

(ms)

Łęczycki rekord WoŚP

włamali się do nieczynnej stacji

Rabusie wybili szybę i 
weszli do środka

Złodzieje włamali się do budynku 
nieczynnej stacji benzynowej

przez wstyd nie prosi o pomoc

Pani Katarzyna wstydzi się 
prosić GOPS o pomoc

przemyśli sprawę i złoży wniosek 
o przyznanie pomocy. W końcu 
GOPS jest od tego, żeby ludziom 
pomagać.

(ms)

dzień Babci i dziadka 
to z całą pewnością 

dla większości seniorów okazja 
do radości i spotkania z wnukami. 
Wszyscy na ten czas szykują ulu-
bione ciasta maluchów i czekają na 
odwiedziny. Nie zawsze jednak te 

czeka na odwiedziny wnucząt

Helena Dominiak czeka na 
odwiedziny. Dzień Babci 

będzie do tego dobrą okazją.

święta mają taki sam wymiar. Są też 
osoby, o których, niestety najbliżsi 
już tak nie pamiętają. Takich osób nie 
brakuje, również w domu pomocy 
Społecznej.

97-letnia Helena Dominiak ma 
nadzieję, że w Dzień Babci odwiedzi ją 
rodzina, zwłaszcza wnuczęta, ma ich 
aż 16-ścioro. Prawnuków nawet nie 
jest w stanie zliczyć.

Sama przyznaje, że od czasu, gdy 
trafiła do Domu Pomocy Społecznej w 
Łęczycy, mało kto ją odwiedza.

- Gdy byłam w innym DPS-ie, od-
wiedzali mnie trochę częściej, ale teraz 
do Łęczycy każdy ma daleko. Jedynie 
odwiedza mnie córka ze Zgierza, ale też 
nie często. Wnuków mam 16, części z 
nich bardzo dawno nie widziałam, nie-

którzy wyjechali do Niemiec do pracy. 
Prawnuków nawet nie znam. Czy ktoś 
przyjedzie do mnie na Dzień Babci? 
Tego nie wiem, nie sądzę – opowiada 
wzruszona pani Helena. - Bardzo mi 
smutno, że tak rzadko ich widuję, tę-
sknię za całą rodziną. Czuję, że śmierć 
niedługo po mnie przyjdzie i więcej ich 
już nie zobaczę. 

Pani Helena jest obecnie najstarszą 
mieszkanką Łęczycy, choć urodziła 
się w Chruścinie. Liczna rodzina to 
również mnóstwo dzieci – nie tylko 
wnuków ale i prawnuków oraz ich 
pociech. Na Dzień Babci, jeśli pani 
Helena nie zobaczy najbliższych, to 
miejmy nadzieję, że chociaż odbierze 
kilka telefonów z życzeniami. 

(ms)

adaś Janicki
- Moim babciom i dziadkom z 
okazji ich święta życzę dużo zdro-
wia, uśmiechu i żeby byli cały czas 
tacy kochani jak są teraz. Babcia 
Kazia piecze pyszny piernik a bab-
cia Ania ma dwa fajne koty. Z mo-
imi dziadkami buduję z klocków 
i chodzę na spacery. Chciałbym, 
żeby częściej mnie odwiedzali, bo 
bardzo ich kocham.

 Julia zajkowska
- Dużo szczęścia i zdrowia oraz uśmie-
chu – tego życzę moim dziadkom. Z 
okazji Dnia Babci i Dziadka zaproszę 
wszystkich na nasze występy w Domu 
Kultury. Z przedszkola szykujemy 
przedstawienie, dla dziadków będę 
śpiewać piosenkę. Zrobię też laurkę. 
Kocham moich dziadków, odwiedziny 
są zawsze fajne, chciałabym, żeby były 
częściej.

Julita Wroniecka
- W Dzień Babci i Dziadka będę 
śpiewać piosenkę a w przed-
szkolu dla babci przygotuję 
laurkę. Narysuję na niej wazon z 
kwiatkami. Dla dziadka mam inny 
prezent, będzie to nowy krawat. 
Dam dziadkom buziaka, będę 
życzyć dużo zdrowia, szczęścia 
i wszystkiego dobrego. Powiem 
im, że bardzo ich kocham.

Weronika Walczykowska
- Babciom i dziadkowi z okazji 
Dnia Babci i Dziadka życzę wszyst-
kiego dobrego, żeby zawsze 
byli zdrowi, szczęśliwi i na nic się 
nie uskarżali. Mam dwie babcie 
Basie. Z jedną bawię się klockami 
a druga opowiada mi ładne bajki. 
Najbardziej lubię tę o księżniczce, 
bo babcia mówi, że ja też jestem 
księżniczką dla niej. Dziadziusia też 
bardzo kocham.

Marcel Voss
- Życzę dużo zdrowia, uśmiechu 
na buziach i wszystkiego najlep-
szego. Babcia Zosia super gotuje a 
z babcią Marysią czasami gram w 
karty i układam puzzle. Mam fajne 
babcie. Dziadkowie są dowcipni i 
lubią żartować. Chciałbym widzieć 
się częściej z moimi babciami i 
dziadkami. Babciu Marysiu i bab-
ciu Zosiu, dziadku Janku i dziadku 
Erwinie – kocham was.

Hubert Grobelkiewicz
- Życzę moim dziadkom i babciom, 
żeby byli zdrowi, szczęśliwi, żeby 
długo żyli i byli ze mnie dumni. 
Przygotuję dla nich laurkę, dla każ-
dego inną, ale na każdej napiszę 
„kocham Cię”. Babcie Danusia i Ala 
pysznie gotują, dziadkowie Jurek i 
Marek są zabawni, razem się bawi-
my klockami. Babcia Ala mieszka 
piętro niżej niż my, dlatego często 
u niej jestem, jest fajnie.

Wszystkiego najlepszego dla naszych Dziadków 
życzą maluchy z przedszkola nr 1
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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!
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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KANAP I NAROŻNIKÓW!

Łęczyca podczas ostatniej 
komisji gospodar-

ki i mienia grupa radnych 
przedstawiła zadeklarowany 
wcześniej harmonogram re-
montów ulic i chodników na 
terenie miasta. powinny zostać 
zrealizowane do końca obecnej 
kadencji samorządu. Jeśli to się 
uda, stan dróg w mieście uległ-
by znacznej poprawie.

Radni pracując nad planem 
zaproponowali aż 13 punk-
tów remontowych na ulicach, 
generalne remonty ulic: Gór-
niczej, M. Konopnickiej oraz 
dalszy ciąg ul. Poznańskiej. Na 
liście znalazły się też punkty 
dotyczące montażu progów 
zwalniających, budowy wspól-
nego placu zabaw przy LOK-u, 
montaż oświetlenia uliczne-
go, nowych ławek czy pergoli 
śmietnikowych. Patrząc na spis 
ulic, mogą ucieszyć się m.in. 
mieszkańcy ul. Dworzaczka na 
Waliszewie, którzy niedawno 
złożyli do magistratu petycję z 
prośbą o remont nawierzchni. 
Radość może okazać się jednak 
przedwczesna, bo burmistrz 
Krzysztof Lipiński na zapropo-
nowany harmonogram patrzy z 
dużą rezerwą. 

- Taki wspólnie ustalany wy-
kaz ulic do remontu to dobra 
rzecz, pod warunkiem gdyby 
miał szansę zyskać akceptację 
wszystkich radnych i miesz-
kańców Łęczycy. Wyraźnym 
problemem jest jednak w tym 
przypadku to, że podczas kon-

Na brak śniegu już chyba ża-
den z mieszkańców nie narze-
ka. podczas piątkowej śnieżycy 
biały puch pokrył całe miasto.  
W krótkim czasie na chodnikach 
była kilkucentymetrowa warstwa 
śniegu a na ulicach zalegało po-
śniegowe błoto. 
Służby drogowe szybko pojawiły 
się na ulicach a pracownicy Zieleni 
Miejskiej chwycili za łopaty i zaczęli 
odśnieżać chodniki, podobnie jak 
właściciele prywatnych posesji. 
Mimo to, zarówno przejazd samo-
chodem przez miasto jak i przejście 
chodnikami nie było łatwe. Trzeba 
było bardzo uważać, żeby uniknąć 
kolizji czy bolesnego upadku.

(ms)

zaSyPaŁo 
Łęczycę

Ul. Dworzaczka. Nie wiadomo, czy będzie wyremontowana.

Harmonogram radnycH 
pod lUpą bUrmistrza 
struowania tej listy, część rad-
nych miejskich została całkowicie 
odsunięta od rozmów. To zaowo-
cowało całkowitym pominięciem 
potrzeb i oczekiwań mieszkań-
ców z kilku istotnych rejonów 
Łęczycy. Lista ta dodatkowo nie 
koresponduje z możliwościami 
budżetowymi miasta. Zakłada 
remonty większej i lości ulic 
niż jesteśmy w stanie sfinanso-
wać. Wykaz został sporządzony 
w oderwaniu od dotychczas 
uchwalanych w budżetach środ-
ków na te cele, czy wynikających 
z Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej możliwości miasta. To w 
pewnym sensie wprowadzanie 
mieszkańców w błąd - tak jak to 
ma miejsce w przypadku ulicy 
Dworzaczka. Umieszczenie tej 
ulicy na odległym 10 miejscu 
listy, bez żadnego komentarza, 
przy jednoczesnym wprowa-
dzeniu do realizacji wielomilio-
nowych zadań to tworzenie dla 
jej mieszkańców niebezpiecznej 
fikcji o możliwości wykonania 
tak wyczekiwanego przez nich 
remontu we wskazanym przez 
radnych okresie. Oczywiście na 
wiele zadań będziemy pozy-
skiwać środki zewnętrzne. Ale 
część z zaproponowanych przez 
radnych ulic, nie kwalifikuje się 

do żadnego projektu. To może 
okazać się szkodliwe, bo dziś 
wiele osób ucieszy się czytając 
ten wykaz, lecz pod koniec 
kadencji, te same osoby będą 
mocno zawiedzione, gdy oka-
że się, że na ich ulice zabrakło 
środków. Ale może właśnie o 
to chodzi części radnym, by 
w roku wyborczym wywołać 
frustrację mieszkańców? - mówi 
burmistrz Krzysztof Lipiński. 
- Po odpowiednich korektach i 
uwzględnieniu zarówno możli-
wości finansowych miasta jak 
i potrzeb mieszkańców innych 
części Łęczycy można rozpo-
cząć prace nad takim poważ-
nym dokumentem. Uważam, że 

propozycja przed ostatecznym 
przyjęciem jej przez radę miej-
ską powinna zostać skonsulto-
wana z mieszkańcami. Będę o 
to zabiegał z cała stanowczo-
ścią. Dopiero tak wypracowany 
przez radnych harmonogram 
będzie można uznać za postęp 
w projektowaniu zamierzeń 
samorządu miejskiego i realną 
propozycję działań na następne 
lata.

Dla wszystkich mieszkańców 
na pewno ważne jest, aby drogi 
i chodniki w mieście uległy po-
prawie. Najlepiej, żeby remontów 
było jak najwięcej i żeby zostały 
przeprowadzone jak najszybciej. 

(ms)
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Łęczyca

Gm. daszyna

Mie jsk i  Ośrodek pomocy 
S p o ł e c z n e j  w  Ł ę c z yc y  z 
p o c z ąt k ie m s t yc z n i a  b r. 
przyjmuje wnioski o dodat-
kową wypłatę świadczenia 
rodzinnego zwanego  „ro-
dzicielskim”. O świadczenie 
mogą starać się osoby, które 
zostały rodzicami, a któ-
rym nie przysługuje zasiłek 
macierzyński wypłacany na 
wcześniejszych zasadach. 
świadczenie to przysługuje 
więc osobom zatrudnionym 
na umowy cywilno-prawne 
(umowy z lecenie,  o dzie-
ło), osobom bezrobotnym 
i studentom. druk wniosku 
o przyznanie świadczenia 
r o d z i c i e l s k i e g o  i  w i ę c e j 
informacji można uzyskać 
w siedzibie MOpS przy ul. 
Ozorkowska 8 w Łęczycy - 
pokój Nr 6.

Komu przysługuje 
świadczenie rodzicielskie?:

1. Matce albo ojcu dziecka.
2. Opiekunowi faktycznemu 

dziecka w przypadku objęcia 
opieką dziecka w wieku do 
ukończenia 7. roku życia, a 
w przypadku dziecka, wobec 
którego podję to  de c yz ję  o 
odroczeniu obowiązku szkol-
nego – do ukończenia 10. roku 
życia.

3.  Rodzi n ie zastępcze j,  z 
wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, w przypadku ob-
jęcia opieką dziecka w wieku 
do ukończenia 7. roku życia, a 
w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego 
– do ukończenia 10. roku życia.

4.  Osobie, która przyspo -
sobiła dziecko, w przypadku 
ob j ę c i a  op ie k ą  d z ie c k a  w 
wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decy-
zję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia.

świadczenie rodzicielskie 
przysługuje ojcu dziecka w 
przypadku:

1.  Sk r ó ce n i a  ok r e su  p o -
bierania świadczenia rodzi-
cielskiego na wniosek matki 
dziecka po w ykorzysta n iu 
przez nią tego świadczenia za 
okres co najmniej 14 tygodni 
od dnia urodzenia dziecka.

2. Śmierci matki dziecka.
3. Porzucenia dziecka przez 

matkę.

W jakim okresie 
przysługuje świadczenie 
rodzicielskie?

1. 52 tygodni – w przypadku 
urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie, przy-
sposobienia jednego dziecka 
lub objęcia opieką jednego 
dziecka.

2. 65 tygodni – w przypadku 
urodzenia dwojga dzieci przy 
jednym porodzie,  przyspo -

sobien ia dwojga dzieci  lub 
objęcia opieką dwojga dzieci.

3. 67 tygodni – w przypadku 
urodzenia trojga dzieci przy 
jednym porodzie, przysposo-
bienia trojga dzieci lub objęcia 
opieką trojga dzieci.

4. 69 tygodni – w przypadku 
urodzenia czworga dzieci przy 
jednym porodzie,  przyspo -
sobienia czworga dzieci lub 
objęcia opieką czworga dzieci.

5. 71 tygodni – w przypadku 
urodzenia pięciorga i więcej 
dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia pięciorga i 
więcej dzieci lub objęcia opie-
ką pięciorga i więcej dzieci.

świadczenie rodzicielskie 
przysługuje od dnia:

1. Porodu – w przypadku 
osób, o których mowa w ust. 
1 pkt 1;

2. Objęcia dziecka opieką, nie 
dłużej niż do ukończenia przez 
dziecko 7. roku życia, a w przy-
padku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłu-
żej niż do ukończenia przez nie 
10. roku życia – w przypadku 
osób, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3.

3. Przysposobienia dziecka, 
nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wo-
b e c  którego podję to  de c y-

zję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 10. roku 
życia – w przypadku osoby, 
o której mowa w ust. 1 pkt 4.

OSOBY BezrOBOTe 
pOBieraJĄce zaSiŁeK dla 
BezrOBOTNYcH

W razie urodzenia dziecka 
przez kobietę pobierającą zasi-
łek dla bezrobotnych w okresie, 
o którym mowa w art. 73 ust. 
1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. Z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), 
lub w ciągu miesiąca po jego 
zakończeniu, lub w okresie 
przedłużenia zasiłku dla bez-
robotnych na podstawie art. 
73 ust. 3 tej ustawy, świadcze-
nie rodzicielskie przysługuje 
jednemu z rodziców w wyso-
kości różnicy między kwotą 
świadczenia rodzicielskiego a 
kwotą pobieranego przez ko-
bietę zasiłku dla bezrobotnych 
pomniejszonego o zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych.

Wysokość świadczenia ro-
dzicielskiego - 1000 zł mie-
sięcznie

Kwotę świadczenia rodziciel-
skiego przysługującą za niepeł-
ny miesiąc ustala się, dzieląc 
kwotę świadczenia przez liczbę 
wszystkich dni kalendarzowych 

w tym miesiącu, a otrzymaną 
kwotę mnoży się przez liczbę 
dni kalendarzowych, za któ-
re świadczenie przysługuje. 
Kwotę świadczenia przysłu-
gującą za niepełny miesiąc za-
okrągla się do 10 groszy w górę. 

Osobie uprawnionej 
do świadczenia 
rodzicielskiego 
przysługuje:

1. W tym samym czasie jed-
no świadczenie rodzicielskie 
bez względu na liczbę wycho-
wywanych dzieci.

2 .  Jedno świadczen ie ro -
dzicielskie w związku z wy-
chowywaniem tego samego 
dziecka.

UWaGa!
świadczenie to będą mogli 
otrzymywać także rodzice 
dz iec i  urodzonych przed 
01 .01 .2016 r. ,  k tórz y nie 
mają prawa do zasiłku ma-
c ie r z yńsk iego –  w tak im 
przypadku, świadczenie ro-
dzicielskie będzie im przy-
sługiwało od 1 stycznia 2016 
roku do ukończenia przez 
dziecko 1 roku życia. prawo 
do świadczenia rodziciel-
skiego ustala się ,począwszy 
od miesiąca urodzenia lub 
przysposobienia dz iecka, 
jeżeli wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia rodzi-
cielskiego został zŁOŻONY 
W TerMiNie 3 MieSiĘcY, 
licząc od dnia urodzenia lub 
przysposobienia dziecka

dodatkowe świadczenia rodzicielskie 

aż trudno uwierzyć, że podczas 
tegorocznego karnawału w 
mieście nie można wybrać się 
na żaden bal, ani nawet zorga-
nizowaną imprezę karnawałową, 
chyba że będzie to domówka 
z przyjaciółmi. Żadna łęczycka 
restauracja nie zadeklarowała 
chęci zorganizowania balu, dwie 
jeszcze się zastanawiają. 

Czasu do namysłu dużo nie ma, 
bo karnawał jest w tym roku dość 
krótki. Potrwa tylko do 9 lutego, 
tego dnia będziemy obchodzić 
ostatki. Powód rezygnacji z kar-
nawałowej zabawy wskazywany 
przez łęczyckich i nie tylko łę-

czyckich restauratorów zawsze 
był taki sam. 

- Robiliśmy sylwestra, frekwen-
cja dopisała, więc na bal raczej 
nikt nie przyjdzie, tym bardziej, że 
Nowy Rok witaliśmy niedawno – 
usłyszeliśmy w restauracjach. - W 
Łęczycy niewiele osób chodzi na 
bale, trzeba mieć na to pieniądze, 
to już nie te czasy co kiedyś.

Teraz jest czas na zabawy dla 
młodych ludzi, bo rozpoczęły się 
studniówki. Dwie łęczyckie szkoły 
ponadgimnazjalne organizują swoje 
bale właśnie na koniec karnawału, w 
jego ostatnią sobotę, 6 lutego. 

(ms)

Tłoku jeszcze nie ma 
i sala obsługi póki 

co świeci pustkami. pierwsi 
podatnicy zaczęli rozliczać się 
z fiskusem za 2015 rok. Jak do 
tej pory, piT-37 złożyły tylko 3 
osoby.

Znacznie większa frekwencja 
jest jeśli chodzi o podatników 
prowadzących działalność go-
spodarczą przy rozliczaniu się 
na zasadach ryczałtu – PIT-ów 28 
łęczycka skarbówka przyjęła 68. 

- Wszystkie PIT-y, oprócz PIT-u 28 
muszą zostać złożone w urzędzie 
skarbowym do końca kwietnia. 
Póki co podatnicy nie spieszą 
się ze składaniem zeznań podat-

kowych. PIT-37 złożyły 3 osoby 
w tradycyjny sposób, nie przez 
internet – wyjaśnia Mariola Pal-
czewska, kierownik działu obsłu-
gi bezpośredniej US w Łęczycy.  
- W styczniu to normalne, że 
podatnicy jeszcze nie myślą o 
składaniu zeznań. Większość osób 
na pewno nie ma jeszcze PIT-u 11.

Jeżeli spodziewamy się zwrotu 
podatku, wcześniejsze złożenie 
zeznania przyśpieszy otrzymanie 
pieniędzy. Najczęściej czekają na 
nie wielodzietne rodziny. Za-
zwyczaj rodzice kilkorga dzieci 
udają się do skarbówki jako jedni 
z pierwszych podatników. 

(ms)

policjanci pod-
c z a s  p a t r o l u 

jadąc wiejską drogą wpadli 
do rowu, uderzyli w głaz i 
uszkodzili radiowóz. do kolizji 
doszło podczas wyprzedzania 
przez funkcjonariuszy innego 
pojazdu. Kto zawinił i jaka 
odpowiedzialność grozi mun-
durowym? 

Widok rozbitego radiowozu 
zawsze wzbudza sporo emocji, 
zwłaszcza jeśli to właśnie stróże pra-
wa złamali przepisy i spowodowali 
kolizję. W tym przypadku nie zosta-
ło to jeszcze ustalone, odpowiedzi 
na pytanie kto był sprawcą kolizji 
udzieli prowadzone postępowanie 
wyjaśniające.

- 12 stycznia około godziny 
11.00 w miejscowości Żelazna 
Stara doszło do kolizji drogo-
wej w której uczestniczyły dwa 
pojazdy, kia ceed (oznakowa-
ny radiowóz policy jny) oraz 
volkswagen polo. Pol ic janci 
pracujący na miejscu zdarzenia 
wstępnie ustalili, że doszło do 
bocznego zderzenia pojazdów 
w trakcie wyprzedzania vw 
polo przez kia ceed. W wyniku 
uderzenia pojazdy zjechały do 
przydrożnego rowu, radiowóz 
uderzył w głaz znajdujący się 
w rowie. Radiowozem jechało 
dwóch policjantów, natomiast 
volkswagenem podróżował tylko 
kierowca. Wszyscy uczestnicy 

zdarzenia byli trzeźwi. Pomo-
cy medycznej udzielono poli-
cjantom. W związku z kolizją 
prowadzone jest postępowanie. 
Komendant powiatowy policji 
w Łęczycy wystąpił z wnioskiem 
do komendanta wojewódzkiego 
policji w Łodzi o przydzielenie 
sprawy innej jednostce policji 
– informuje podkom. Agniesz-
ka Ciniewicz, oficer prasowy 
łęczyckiej komendy. - W związ-
ku ze spowodowaniem kolizji 
drogowej policjantowi, tak jak 
zwykłemu obywatelowi, grozi 
kara grzywny. Reguluje to zapis 

w artykule 86 kodeksu wykro-
czeń, który stanowi „Kto, nie 
zachowuje należnej ostrożności, 
powoduje zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, 
podlega karze grzywny”. Przy-
czyny i okoliczności zdarzenia, 
w tym prędkość poruszających 
się pojazdów, wyjaśni prowadzo-
ne postępowanie. Policjanci wy-
konywali obowiązki w ramach 
służby patrolowo - obchodowej. 

Obecnie, rozbity radiowóz stoi 
przykryty plandeką na terenie 
komendy w Łęczycy. 

(ms)

łęczyca zapomniała o karnawale 

Pierwsze PiT-y

czy policjanci są winni kolizji?
fo
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Kotłownia opala-
na biomasą w da-

szynie działa pełną parą. po 
siarczystych mrozach już wia-
domo, że słomy trzeba będzie 
dokupić. Na obecny sezon 
gmina zaopatrzyła się w około 
500 ton biomasy, okazuje się, 
że to nie wystarczy.
- Lepiej na zimne dmuchać – mówi 
wójt gminy Daszyna zbigniew 
Wojtera. - Przewidujemy, że se-
zon grzewczy może się wydłużyć, 
dlatego chcemy dokupić jeszcze 

200 ton słomy. Nie dopuścimy do 
sytuacji, że zabraknie paliwa do 
kotłowni, choć teraz dzięki wspo-
magającej instalacji gazowej, nie 
ma obawy, że kotłownia nie dałaby 
wystarczającego dla mieszkańców 
ciepła. 
Jedna tona słomy w tym sezonie 
grzewczym kosztowała 140 zł, 
to dokładnie taka sama cena 
jak w ubiegłym roku, mimo że 
obecnie na rynku jest znacznie 
mniej słomy.

(ms)

Książeczka zdrowia 
dziecka wraca po 13 

latach. Od 1 stycznia stała się 
dokumentem obowiązkowym, 
wypełnianym przez lekarza przy 
każdej konsultacji medycznej. 
Wydawana jest w szpitalu wraz z 
chwilą narodzin dziecka. rodzice 
otrzymują ją bezpłatnie.

„Dotychczas Książeczka Zdrowia 
Dziecka była jedynie elementem dobrej 
praktyki oddziałów noworodkowych. 
Jednak jej forma i zawartość były różne, 
a informacje o stanie zdrowia dziecka 
nierzadko pozostawały tylko w we-
wnętrznej dokumentacji poradni czy 
oddziału szpitalnego” - czytamy na 
stronie Ministerstwa Zdrowia. 

Teraz, zgodnie z nowymi przepi-
sami książeczka zdrowia dziecka 
jest dokumentem medycznym, 
dlatego zaczął obowiązywać jeden 
wzór. Rodzice będą okazywać ją 
podczas każdego badania profi-
laktycznego oraz podczas wizyt 
w poradniach specjalistycznych i 
szpitalach. 

W nowej książeczce zdrowia za-
pisywane będą wszystkie informa-
cje o zdrowiu dziecka, przebytych 
chorobach, szczepieniach, alergiach, 
porady specjalisty ds żywienia a 
nawet wizyty u stomatologa oraz 
zwolnienia z zajęć sportowych wraz 
z określeniem ich przyczyn. 

(ms)

29-latek zadzwonił na 
policję i poinformował 

o zwłokach wiszących na drzewie. 
Gdy okazało się, że zgłoszenie nie 
było prawdziwe, policja skontak-
towała się z informatorem. po 
nerwowej rozmowie przyznał, że 
to on chce się powiesić.

Opis sytuacji jest równie drama-
tyczny jak cały przebieg zdarzenia 
z minionej niedzieli. 

- 10 stycznia oficer dyżurny na 
stanowisku kierowania łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie z które-
go wynikało, że młody mężczyzna 
powiesił się na drzewie. Pod wska-
zany w zgłoszeniu rejon niezwłocznie 
skierowano patrol. Na miejscu mun-
durowi nie potwierdzili zdarzenia. 
Dyżurny ponownie skontaktował się 
z informatorem. Był bardzo zdener-

wowany. Dyżurny słusznie wywnio-
skował, że to właśnie on chce targnąć 
się na własne życie – informuje pod-
kom. Agnieszka Ciniewicz z KPP w 
Łęczycy. - Chwilę później oznajmił, że 
zamierza się powiesić. Policjant tak 
pokierował rozmową z desperatem, 
że ten podał mu adres pod którym 
przebywał. W to miejsce ponownie 
skierowano patrol. 

Na szczęście udało się znaleźć 
młodego mężczyznę zanim podjął 
próbę samobójczą. A może tak na-
prawdę nie chciał żegnać się ze swo-
im życiem, skoro sam zadzwonił na 
policję i podświadomie oczekiwał 
pomocy... Powód dla którego 29-la-
tek chciał targnąć się na własne ży-
cie nie jest znany. Młody mężczyzna 
został oddany pod opiekę lekarzy. 

(ms)

chciał się powiesić
Łęczyca

Łęczyca

daszyna

Książeczki znów obowiązkowe

Potrzeba więcej paliwa

Kobieta umarła, mężczyźnie 
odetną palce 
Łęczyca O prawdziwej lawinie 

nieszczęść może mó-
wić ryszard świerczyński, który 
w łęczyckim szpitalu czeka na 
amputację sześciu palców u dłoni. 
do odmrożenia doszło, gdy pod 
wpływem alkoholu mężczyzna 
zasnął na ławce. Sam przyznaje, że 
można było temu zapobiec.

R. Świerczyński jest bezdomny, 
choć czasami schronienie daje mu 
była partnerka. Niestety, alkohol 
często powoduje, że mężczyzna do jej 
mieszkania nie jest w stanie wrócić. W 
sylwestra pan Ryszard trafił do łódz-
kiej noclegowni po tym jak ośrodek 
dla osób bezdomnych w Ozorkowie, 
mimo wolnych miejsc, odmówił mu 
pomocy. O sprawie pisaliśmy w Re-
porterze tydzień temu.

- Nie chciałem zostać w Łodzi, bo 
tu jest moje miejsce, z Łęczycą jestem 
związany. Wsiadłem w pociąg, bez 
biletu, bez pieniędzy. Spałem u byłej 
konkubiny, ona mi dużo pomaga. Nie 
wiem co się stało, że mam odmrożone 
palce, nie pamiętam tego. Musiałem 
wyjść, napić się i przenocować na 
mrozie. Gdy wróciłem do mieszka-
nia, była partnerka zauważyła, że coś 
jest nie tak. Miałem ponad 39 stopni 
temperatury. Zabrało mnie pogoto-
wie – relacjonuje Ryszard 

Świerczyński. - Nie-
długo odetną mi 
palce. Będzie mi 
bardzo ciężko, 
już teraz nie 
mogę nawet głu-
pich skarpetek 

założyć. Przy-
znaję, że 

mam poważny 
problem z al-
koholem. Gdy-
bym się wtedy 
nie napił, nie 
czekałbym te-
raz na ampu-
tację. Prawda 
jest też taka, że 
gdybym został 
przyjęty do 
schroniska w Ozorkowie, teraz tego 
problemu również by nie było. W 
szpitalu w ogóle nie myślę o alkoholu, 
w schronisku też dałbym radę. 

Pan Ryszard straci cztery palce 
w lewej dłoni i dwa w prawej. Po 
zabiegu podjęcie pracy i powrót do 
normalnego życia będzie graniczył 
z cudem. Bez dużego wsparcia i 
pomocy bliskich problemem będzie 
nawet pogodzenie się z amputacją 
palców. Dobrze, że mężczyzna, choć 
nie ma własnego dachu nad głową, 
może liczyć na pomoc byłej partnerki 
i jej rodziny. Nie każda kobieta w 
podobnej sytuacji okazałaby tak duże 
serce dla byłego partnera.

Pomoc osobie bezdomnej zaofe-
rował też Mirosław Szkurłat, który 
kilka miesięcy temu przygarnął pod 
swój dach bezdomną Bogusławę R. 
Kobieta, w ub. weekend walczyła o 
życie w łęczyckim szpitalu (pisaliśmy 
o sprawie), niestety nie miała na tyle 
sił, by stanąć na nogi. Bezpośrednią 
przyczyną zgonu był zespół zależno-
ści alkoholowej a dodatkowo mocne 
wychłodzenie organizmu. 

- Do dziś nie mogę uwierzyć, że 
Boguśka nie żyje. Od tygodnia była 
w kiepskim stanie, już nawet do 
toalety nie wstawała, była słaba. Nie 
pozwalała mi dzwonić po pogotowie, 
może gdybym wezwał ich wcześniej, 
teraz by żyła. Ale gdy przyjechali 
za pierwszym razem, odmówiła 
pomocy. Ostatecznie, gdy zaczęła 
już majaczyć i nie było z nią kon-
taktu zdecydowałem się ponownie 
wezwać pogotowie. Zabrali ją 
na SOR, później na intensywną 
terapię – opowiada M. Szkur-
łat. - W niedzielę poszedłem 
ją odwiedzić. Kupiłem jabłka i 

pomarańcze, bo je lubiła... nie mogłem 
już do niej wejść, nie mogłem się po-
żegnać. Pielęgniarka powiedziała, że 
Boguśka nie żyje. 

P. Bogusława w chwili zabrania 
ją przez pogotowie była w stanie 
mocnego wychłodzenia organizmu. 
Wyziębiła się śpiąc na podłodze 
niedaleko drzwi wejściowych do 
mieszkania. 

- Spała na podłodze, bo nie ma tu 
miejsca, moje łóżko się nie rozkłada. 
Od dawna uskarżała się na ból, ale 
robiłem co mogłem, żeby jej pomóc – 
podkreśla M. Szkurłat. - Będzie mi jej 
bardzo brakować.

Tej śmierci można było zapobiec. 
Gdyby Bogusława R. wyszła z nałogu 
i skończyła z alkoholem, jej organizm 
na pewno byłby w lepszym stanie. 

- Przyczyną zgonu pacjentki był 
zespół zależności alkoholowej oraz 
zespół wątrobowo-nerkowy. Jedy-
nym ratunkiem w tej sytuacji byłaby 
transplantacja. Organizm pod wpły-
wem długotrwale spożywanego 
alkoholu został wyniszczony – mówi 
Andrzej Pietruszka, dyrektor ZOZ 
w Łęczycy. - Gdy pacjentka trafiła 
na SOR, jej organizm był mocno 
wychłodzony, temperatura ciała wy-
nosiła około 30 stopni C. Specjalnym 
urządzeniem jej ciało było stopniowo 
ogrzewane. Z dokumentacji wynika, 
że pacjentka została przewieziona do 
szpitala z wychłodzonego pomiesz-
czenia.  

Ryszard Świerczyński miał więcej 
szczęścia niż Bogusława R., bo prze-
żył, ale o skutkach odmrożenia będzie 
pamiętał już zawsze. Może amputacja 
palców i ból który odczuwa będą silną 
motywacją, żeby zerwać z nałogiem.

(ms)
Ryszard Świerczyński 
trafił do szpitala z 
odmrożeniami palców

Mirosław Szkurłat pokazuje, 
że pani Bogusława spała na 
podłodze tuż obok tapczanu
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Uniejów - Każdej parafii ży-
czyłabym takiego 

proboszcza – mówi Jadwiga 
Sadowska, która jako jedna z 
wielu przyjęła kapłana w domu 
podczas tradycyjnej kolędy. 

O t w a r t y , 
życzliwy, ludzki – to naj-
częstsze określenia opisujące 
nowego proboszcza parafii 
w Uniejowie – ks. prałata 
Andrzeja Ziemieśkiewicza. 

- Bardzo się cieszę, że 
jestem tak pozytywnie 
odbierany w Uniejowie – 
mówi proboszcz. - To jest 
budujące i zachęca do jesz-
cze lepszej posługi. Szcze-
gólnie teraz, w okresie 
kolędy, spotkania z moimi 
parafianami są niezwykle 
ważne. 

prawie 130 zawodników Uniejow-
skiej akademii Futbolu stanęło 
do tegorocznych rozgrywek pił-
karskich z okazji świątecznego 
Turnieju piłki Nożnej. Turniej jest 
organizowany systematycznie od 
2013 roku w okresie świąteczno – 
noworocznym i każdego sezonu 
przyciąga coraz większą rzeszę 
zawodników oraz kibiców. 

W tegorocznych rozgrywkach 
wzięli udział młodzi piłkarze 
głównie z pięciu roczników: 2004, 
2005, 2006, 2007 i 2008. Należy 
dodać, że najstarszy zawodnik 
miał lat 13, a najmłodszy …. 5! 
Turniej trwał prawie cały dzień i 
miał dwie odsłony. Do godz. 13-tej 
grali starsi zawodnicy, a później 
piłkarze z młodszych roczników. 
Ogromną atrakcją turnieju dla 
wszystkich zawodników była 
obecność Dawida Krzyżow-
skiego – jednego z najlepszych 

Football Freestyle’rów w Polsce, 
ćwierćfinalisty Mistrzostw Świata 
w Brazylii. Prezentacje dla dzieci 
były fantastyczne i łączyły zarów-
no wysokie umiejętności piłkar-
skie jak i akrobatyczne Dawida. 
Jak co roku turniej odwiedził świę-
ty Mikołaj, który młodym piłka-
rzom wraz ze złotymi medalami 
wręczył także słodkości. Turniej 
koordynował Piotr Kozłowski – 
założyciel akademii, a sędziowali: 
Tomasz Bartosik i Piotr Woźniak.

(stop)

razem z Wielką Orkiestrą świą-
tecznej pomocy gmina mierzyła 
wysoko podczas 24. finału akcji. 
Zbiórka była prowadzona przez wo-
lontariuszy m.in. w pobliżu kościo-
łów parafialnych, a podsumowanie 
akcji odbyło się wieczorem w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Unie-
jowie. Wolontariusze Gminnego 
Sztabu WOŚP w Uniejowie zapew-
nili uczestnikom wspaniałą zabawę. 
Podczas ostatnich godzin zbiórki 
można było zobaczyć Jasełka w 
wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Spycimierzu, pokaz karate 
zainscenizowany przez członków 
klubu karate Bassai, a także walki 
rycerskie i potyczki dworzan. O go-
dzinie 20.00 pokazem fajerwerków, 
czyli tzw. „światełkiem do nieba” 
zakończono zbiórkę.
Kwota zebrana na terenie gminy 
Uniejów podczas 24. finału WOŚP 
wyniosła 12 211,37 zł. 

(stop)

rozmawiamy z eugeniuszem 
Kulińskim, kierownikiem Kapeli 
podwórkowej Wsi Wilamów.

zespół obchodził w minioną sobo-
tę 15-lecie działalności. Gratuluje-
my. co zagraliście?

- Oczywiście te utwory, które naj-
bardziej lubi publiczność. Na przy-
kład zagraliśmy „Piosenkę na dobry 
humor”, „Zbudujemy domek z cegieł 
13” i nasz utwór zatytułowany „W 
Uniejowie pod termami”. Zabawa 
była świetna. 

czy w dzisiejszych czasach jest 
miejsce dla kapeli ludowej?

- Jak najbardziej. Choć nie ukry-
wam, że taka działalność nie jest ła-
twa. Życie pędzi naprzód, a młodzi 
ludzie nie palą się do udzielania się 
w kapeli podwórkowej. Niektórzy 
twierdzą, i teraz użyję młodzie-
żowego sformułowania, że jest to 
obciach. 

ale przecież w kapeli śpiewa mło-
da dziewczyna, prawda?

- Tak, nasza wokalistka ma 19 lat i 
na szczęście nie uważa, że śpiewanie 
w kapeli podwórkowej może być 
jakimś obciachem. Patrycja, bo o niej 
mówię, śpiewała wcześniej w koście-
le i zdecydowała się współpracować 
z nami. Cieszę się z tego powodu.

ile osób jest w zespole?

- Pięć. Ja gram na akordeonie. 
Śpiewa Patrycja Pająk. Na gitarze 
basowej gra Witold Mroczek, na 
klarnecie Jan Mintus a na bębnie 
Piotr Zasada. Na razie nie planujemy 
powiększenia składu. 

Kapela, z tego co wiem, zmieniała 
kilka razy swoją nazwę. prawda?

- Tak. Na samym początku na-
zywaliśmy się Kapela Cyja. Jeden 
z członków zespołu tak nazywał 
swój akordeon. Później była Kapela 
Podwórkowa Wilamów, a następnie 
mała korekta na Kapelę Podwórko-
wą Wsi Wilamów. 

czy gmina pomaga w funkcjono-
waniu kapeli?

- Na miarę możliwości gminy je-
steśmy wspierani finansowo. W tym 
roku z ośrodka kultury mamy mieć 
nowe stroje. To dobra informacja, bo 
nasze stare szaty mocno się zużyły. 

pomimo problemów gracie dalej. 
To miłość do muzyki?

- Tego nie da się ukryć. Gdyby 
nie było w tym pasji, kapela nie 
obchodziłaby 15-lecia działalności. 
Kocham grać, robię to już prawie 
40 lat. Corocznie bierzemy udział w 
Przeglądach Kapel Podwórkowych 
Ziemi Łódzkiej. Występowaliśmy na 
wielu imprezach i uroczystościach 
wiejskich, gminnych a także powia-
towych i wojewódzkich. 

Życzymy kolejnych sukcesów i 
dziękujemy za rozmowę. 

15 lat kapeli „łatwo nie jest, ale gramy dalej”...Świąteczny Turniej Piłki Nożnej 
Uniejowskiej akademii Futbolu

WoŚP 
w Uniejowie 

Proboszcz chwali parafian,

mieszkańcy dziękują 
za spotkanie

Wizyta duszpasterska w domu państwa Lemieszów

Wierni wyczekiwali 
księdza prałata przed do-

mami. 
- U nas to już rodzinna tradycja, 

że przyjmujemy księdza – mówi 
Jadwiga Sadowska. - To spotka-
nie na które czekamy przez cały 
rok. Na pewno nie wynika z obo-
wiązku. Jest szczere i potrzebne. 
Rozmawiamy z księdzem o życiu 
i śmierci. 

Pani Jadwiga prowadzi w Unie-
jowie restaurację. Zdradziła, że 
proboszcz przepada za kuchnią 
staropolską. 

- Czasami się u nas stołuje. 
Lubi na przykład żeberka z 
kopytkami – mówi z uśmie-
c hem J.  S adowsk a.  -  Na sz 
k siądz pra łat  to  naprawdę 

porządny człowiek. Wszyscy 
go lubią. 

Słowa potwierdzają Joanna i 
Jacek Lemieszowie. 

- Co roku czekamy na spotkanie 
z księdzem proboszczem – mówią 
małżonkowie. - To doskonała oka-
zja do szczerej rozmowy. 

Ksiądz prałat powiedział nam, 
że dzięki spotkaniom z wiernymi 
jest w nim więcej pozytywnej 
energii. 

- Kolęda jest po to, aby wspólnie 
się pomodlić i porozmawiać. Jest 
to okazja do bliższego poznania 
się. Rozmawiamy na tematy ro-
dzinne i duszpasterskie. Mówię 
też o programie duszpasterskim 
na najbliższy rok. 

(stop)

Parafianie wyczekiwali 
swojego proboszcza 

Na zdjęciu ks. prałat i J. Sadowska 
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Tak dużego sporu 
między szpitalem a 

Falckiem jeszcze nie było. Spra-
wa dotyczy zgonów w karetce 
pogotowia ratunkowego. Falck 
wozi nieboszczyków do szpitala. 
zdaniem prezesa poddębickie-
go centrum zdrowia tak nie 
powinno być. - Falck powinien 
mieć podpisaną umowę z pro-
sektorium a nie przywozić nam 
zmarłych – uważa szef szpitala w 
poddębicach. 

Na początku tego roku konflikt 
wybuchł z podwójną siłą. Jan 
Krakowiak, prezes Poddębickiego 
Centrum Zdrowia, podjął decyzję 
o wystawianiu rachunków dla 
pogotowia. 

- Nie może być tak, że szpital jest 
obciążany kosztami przetrzymywa-

nia w chłodni zwłok osób zmarłych 
w karetce pogotowia. To są dla nas 
duże koszty. Pogotowie powinno 
zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego 
w tym miesiącu postanowiłem, że 
Falck będzie otrzymywać rachunki 
za to, że przyjmiemy od nich do na-
szej chłodni zwłoki – usłyszeliśmy 
od prezesa PCZ. 

Jakie będą to rachunki? Ile szpital 
zażyczy sobie od Falck?

- Wkrótce będę mógł powiedzieć 
o konkretnych sumach. Stawka bę-
dzie najprawdopodobniej godzino-
wa. Muszę jeszcze przeanalizować 
pewne kwestie. Jedno jest jednak 
pewne. Skończyło się gratisowe 
przyjmowanie od pogotowia zmar-
łych – dodaje J. Krakowiak. 

Podejście prezesa do drażliwego i 
delikatnego tematu jest dla Michała 

Chmieli, kierownika pogotowia 
Falck w Poddębicach, niezrozu-
miałe. 

- Czy prezes szpitala uważa, że z 
osobami zmarłymi w karetce mamy 
jeździć bezpośrednio do zakładu 
pogrzebowego? A może jeszcze 
lepiej, jakby dzwonić do zakładu 
pogrzebowego, aby przyjeżdżali 
po zmarłych? Przecież to absurd. 
Odczucia społeczne byłyby fatalne. 
Każdy mógłby mieć prawo pomy-
śleć, że pogotowie współpracuje z 
zakładami pogrzebowymi. Szpital 
w Poddębicach posiada chłodnię i 
to normalne, że jedziemy ze zmar-
łymi właśnie tam. Uważam, że 
niepotrzebnie tworzy się problem. 
Konflikt nie jest nikomu na rękę – 
mówi kierownik Chmiela. 

Jak się dowiedzieliśmy o sporze 
pomiędzy PCZ a Falckiem dowie się 
urząd wojewódzki w Łodzi. 

- Poinformujemy o sprawie wo-
jewodę. Szpital nie ma prawa do 
wystawiania rachunków pogoto-
wiu. Jestem zaskoczony, że preze-
sowi Krakowiakowi taki pomysł 
przyszedł do głowy. Realizujemy 
zadania w ramach Państwowego 
Ratownictwa Medycznego na 
terenie województwa łódzkiego 
w 11 powiatach. Przyznam, że 
jedynie w Poddębicach mamy 
takie problemy – mówi Krzysz-
tof Chmiela, zastępca dyrektora 
operacyjnego regionu łódzkiego 
w pogotowiu Falck.

W tym tygodniu dojść ma do 
spotkania zwaśnionych stron.

- Po raz pierwszy będę rozma-
wiać z prezesem Krakowiakiem o 

Już wkrótce loka-
torka jednego z 

bloków należących do spółdzielni 
mieszkaniowej będzie musiała 
opuścić mieszkanie. Niestety, nie 
ma odwrotu od wyroku sądu, 
który orzekł eksmisję na wniosek 
władz spółdzielni. dług czynszowy 
eksmitowanej wynosi prawie 20 
tysięcy zł. 

- Lokal socjalny dla tej pani będą 
musiały zapewnić władze miasta. 
Jeśli nie będzie wolnego lokalu so-
cjalnego, miasto powinno przekazać 
lokal zastępczy – wyjaśnia Sławomir 
Gławęda, prezes SM w Poddębicach. 

Dowiedzieliśmy się, że z roku na 
rok maleje zadłużenie z powodu 

niepłaconego przez lokatorów 
komornego. W tej chwili dług 
czynszowy wynosi prawie 500 
tysięcy zł.

- Rok temu lokatorzy, którzy nie 
płacili czynszu, byli winni spółdzielni 
około 700 tys. zł. - mówi S. Gławęda. 
- Lokatorskie zadłużenie sukcesyw-
nie się zmniejsza i to na pewno jest 
pozytywna informacja. Nie zmienia 
to jednak faktu, że niestety spora część 
naszych spółdzielców ma problemy 
finansowe z powodu których nie jest 
opłacany czynsz. 

Czy spółdzielnia stara się pomóc 
dłużnikom?

- Oczywiście – zapewnia prezes 
SM. - Zanim skierujemy wniosek o 
eksmisję do sądu, staramy się roz-
mawiać z dłużnikiem o problemie. 
Najpierw wysyłane jest upomnienie, 
proponujemy często spłatę zadłużenia 
w ratach. Kiedyś był nawet pomysł, 
aby lokatorzy mogli odpracować dług 
na rzecz spółdzielni. Zainteresowanie 
pracami gospodarczymi było jednak 
znikome i dlatego zrezygnowaliśmy 
z tej formy pomocy. 

W zasobach poddębickiej spół-
dzielni mieszkaniowej jest prawie 
1300 lokali. 

(stop) 

poddębicka policja przestrze-
ga przed oszustami, którzy 
oszukują abonentów. Metoda 
polega na wykorzystywaniu 
skłonności do oddzwaniania na 
nieodebrane połączenia. 
Zwykle „jeden sygnał” dzwonka 
odzywa się wieczorem lub w 
nocy, nie dając szans na ode-
branie. Oszuści liczą na to, że 
właściciel numeru oddzwoni, 
generując tym samym wy-
soką opłatę za połączenie. 
Na wyświetlaczu telefonu po-
jawiają się zazwyczaj numery z 
Republiki Konga lub Wybrzeża 
Kości Słoniowej, których numery 
kierunkowe (+243) oraz (+225) 
mogą sugerować połączenia 
krajowe, np. z Warszawy (22) bądź 
Płocka (24). Ostatnio pojawiły się 
także numery przypominające 
te używane przez polskie sieci 
komórkowe, np. (703 XXX XXX), 

które wykorzystują ten sam me-
chanizm oszukiwania abonentów. 
Zdarza się również, że połączenia 
te są celowo przedłużane, np. 
użytkownik słyszy sygnał roz-
łączenia, lecz jeżeli sam się nie 
rozłączy, połączenie trwa nadal, 
generując wysokie opłaty.
- Apelujemy! Jeżeli nie spodzie-
wamy się telefonu z zagranicy, 
a wyświetlony na telefonie ciąg 
cyfr jest podejrzanie długi lub nie 
znamy tego międzynarodowego 
numeru kierunkowego, zacho-
wajmy ostrożność – mówi Elżbieta 
Tomczak, rzecznik poddębickiej 
policji. - Nie oddzwaniajmy i 
nie wysyłajmy SMS-ów, nim się 
nie upewnimy, jaki będzie koszt 
połączenia z danym numerem. 
Można to sprawdzić na stronie 
internetowej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

(stop)

W regionie masowe oszustwa

Uwaga na telefony z afryki!

poddębice 

poddębice 

KonfliKt o zmarłycH

W szpitalu w Poddębicach napięcie w związku z przywożeniem 
przez pogotowie zmarłych w karetce rosło od miesięcy. W końcu 
prezes Krakowiak podjął decyzję o wystawianiu rachunków dla 
Falck.

Czy pogotowie porozumie się z Poddębickim Centrum Zdrowia?

kwestii związanej z przywozem do 
chłodni w szpitalu zmarłych w ka-
retce. Mam nadzieję, że dojdziemy 

do porozumienia – usłyszeliśmy od 
K. Chmieli. 

(stop)

Pierwsza w tym roku eksmisja 

W spółdzielczych zasobach nie brakuje dłużników. Ważne 
jednak, że zadłużenie się zmniejsza.

Prezes SM w Poddębicach 
zrezygnował z pomysłu, aby 
dłużnicy mogli odpracować 
swoje zobowiązania.

Prokuratura Rejono-
wa w dalszym ciągu 

prowadzi dochodzenie ws. 25-let-
niego mieszkańca jednej z miej-
scowości pod Poddębicami, który 
uwiódł 13-letnią uczennicę gim-
nazjum w Poddębicach (pisaliśmy 
niedawno o sprawie w Reporterze). 
Najprawdopodobniej prokurator-
skie śledztwo zakończy się aktem 
oskarżenia, bowiem 25-latek przy-
znał się do utrzymywania intymnych 
kontaktów z małoletnią. 

Policja także prowadzi swoje śledz-
two w tej sprawie. Funkcjonariusz 
z łódzkiej policji najpewniej już 
niedługo zostanie wydalony ze 
służby. Ponadto grozi mu do 12 lat 
pozbawienia wolności. 
Mężczyzna ma dozór policyjny a 
także zakaz zbliżania się do małolet-
niej. Udało nam się ustalić, że 25-la-
tek ma żonę i kilkuletnie dziecko. 
Po naszym artykule tematem zain-
teresowały się ogólnopolskie media. 

(stop) 

Policjant się przyznał
poddębice 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

•

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 170: Lepszy rydz niż nic.

UŚmiecHNiJ Się
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Oglądałem z dziewczyną “Morder-
stwo doskonałe” i pewnym momen-
cie powiedziała, że zaczyna się bać. 
- Chodzi o fabułę? - zapytałem. 
- Nie, po prostu przestań robić 
notatki! 

Bank. Kolejka wychodziła na ulice. W 
końcu przychodzi 2 facetów. Jeden mówi: 
- Proszę mnie przepuścić, idę z bronią! 
Ludzie puszczają go na początek kolejki. 
- Dobra Bronia, chodź! 

Blondynka ma nowe mieszkanie. Przychodzi do niej 
koleżanka. 
- Niezła chata. 
- Urządzałam według własnej głowy! 
- To dlatego jest takie puste. 

Rozmawiają dwaj wędkarze:  
- Miałem wczoraj cudowny sen! W piękną, gwieździstą 
noc płynąłem łódką z piękną, seksowną blondynką...  
- I jak się ten sen skończył?  
- Świetnie! Złowiłem 3-kilogramowego szczupaka! 

Przychodzi sobie blondynka do fryzjera z 3 włosami na 
głowie. Fryzjer pyta się blondynki:  
-W czym mogę służyć?  
-Jakby pan mógł to proszę o uplecenie warkocza.  
Fryzjer stara się jak może,ale 1 włos wypadł.  
-Bardzo mi przykro,ale na głowie zostały już tylko 2 
włosy.  
-A to nic nie szkodzi!-mówi blondynka- w takim razie 
proszę o zrobienie kucyka.  
I znowu fryzjer stara się jak może no ale znowu 1 włos 
wypadł. Blondynka mówi:  
A to nic! Pójdę w rozpuszczonych. 

Przykazania 
Ksiądz pyta Jasia: 
- Jasiu, co się stanie jeśli naruszysz jedno z przykazań? 
- Zostanie jeszcze 9 

Wykwintna z porów
Składniki:
1/2 kg mięsa mielonego
2 kostki rosołowe
3 marchewki
1/2 kg pieczarek
4 pory
duży serek topiony
sól, pieprz
kwaśna śmietana
pietruszka, olej
etapy przygotowania: Zagotuj 2 
litry wody z kostkami rosołowymi, 
włóż obraną i pokrojoną marchew-
kę i pietruszkę. Pieczarki umyj, 
osusz i pokrój na plasterki. Połowę 
podsmaż, dodaj do zupy, włóż 
także te niepodsmażone. Gotuj 
razem 15 min. Pory umyj i pokrój 
na plasterki (ok. 1 cm grubości), 

włóż do zupy, kiedy wszystkie wa-
rzywa będą już miękkie. Gotuj kilka 
minut. Przypraw solą i pieprzem, 
włóż serek topiony i mieszaj, aż się 
rozpuści. Na gorącym oleju usmaż 
mięso mielone (jak do spaghetti), 
włóż do zupy, zagotuj. Podawaj 
gorącą, wymieszaną ze śmietaną.

zrazy z anyżem
Składniki:
600 g udźca lub zrazowej z dobrej 
wołowiny 
100 g wędzonego boczku
2 kromki chleba razowego
4 średniej wielkości ziemniaki
2 pomidory
4 pomidorki cherry
1 cebula
2 ząbki czosnku
5 łyżek oleju
2 łyżki oliwy
2 sztuki anyżu gwiaździstego
100 ml czerwonego wina
250 ml śmietany
cynamon, goździki 
gałka muszkatołowa, sól, pieprz

etapy przygotowania: Wołowi-
nę kroimy w plastry, rozbijamy 
lekko tłuczkiem. Na każdym ka-
wałku mięsa układamy boczek, 
cebulę, chleb razowy, całość zawi-
jamy. Zawinięte zrazy solimy, po-
sypujemy pieprzem i obsmażamy 
na rozgrzanym oleju. Pod koniec 
dodajemy pomidory pokrojone 
w kostkę, wino czerwone, anyż 
gwiaździsty, cynamon, goździki i 
dusimy do miękkości. Ziemniaki 
obieramy, gotujemy, przeciera-
my przez sito, dodajemy masło, 
śmietanę, sól i pieprz. Pomidorki 
cherry pieczemy w piekarniku 
z dodatkiem czosnku oliwy i 
tymianku. 

Marmurek
Składniki:
30 gram posiekanej gorzkiej cze-
kolady 85% kakao
1 i 1/3 filiżanki (300 gram) mięk-
kiego masła
1 i 1/2 filiżanki (300 gram) cukru
5 jaj
2 i 1/2 filiżanki (300 gram) prze-
sianej mąki
etapy przygotowania: Pie-
karnik rozgrzewamy do 180ºC. 
Formę do ciasta smarujemy 
masłem i dokładnie oprószamy 
mąką. Połamaną na cząsteczki 
czekoladę wkładamy do ron-
delka i podgrzewamy mieszając 
do momentu rozpuszczenia cze-
kolady. Następnie zdejmujemy 
rondel z gazu i odstawiamy na 
bok. Ucieramy masło z 2/3 cukru 
na puszystą masę, dodajemy 
żółtka, mąkę i mieszamy. Z bia-
łek i pozostałego cukru ubijamy 
bardzo sztywną pianę i dodaje-
my do ciasta. Oddzielamy mniej 
niż 1/2 ciasta i wkładamy do 

miseczki. Następnie dodajemy 
do niego rozpuszczoną czeko-
ladę i delikatnie mieszamy. Na 
wcześniej przygotowaną formę 
wykładamy dwie części ciasta 
tak aby się połączyły. Wygła-
dzamy powierzchnię ciasta za 
pomocą noża zanurzonego w 
oleju. Pieczemy ciasto około 50 
minut. Możemy również spraw-
dzić czy ciasto jest gotowe, za 
pomocą patyczka, wkładanego 
w ciasto w trakcie pieczenia. Jeśli 
patyczek będzie czysty, ozna-
cza to, iż ciasto jest gotowe do 
spożycia. Po upieczeniu ciasto 
wyjmujemy z formy i odsta-
wiamy do wystygnięcia. Przed 
podaniem posypujemy kakao 
lub cukrem pudrem. 
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Maturzyści z i liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy bawili się do białego 
rana na swoim balu studniówkowym. imprezę zorganizowano w jednej z podkutnowskich restauracji 
na 210 osób. Młodzież przygotowała bogaty program artystyczny po którym tańcom nie było końca. 
Gdy opadną studniówkowe emocje uczniowie będą czynić ostatnie przygotowania do egzaminu doj-
rzałości, który zbliża się wielkimi krokami. 

Małgorzata Stolińska

przetańczyli całą noc

fo
t. 

M
ar

ci
n 

St
as

ia
k

fot. Marcin Stasiak
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Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 
Parafia  p.w. Św. Józefa w Ozorkowie 

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA W OZORKOWIE, PLAC JANA PAWŁA II  5   

w wykonaniu laureatów  
Konkursu kolęd i pastorałek „Bóg się rodzi”  

organizowanego przez  
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  

oraz zaproszonych gości 

ogłoszenie

Bezpośrednią przy-
czyną śmierci Hele-

ny S., o której pisaliśmy w ubie-
głotygodniowym numerze, było 
uduszenie. znane są już wstępne 
wyniki sekcji zwłok. 

- Zgon z całą pewnością był 
wynikiem uduszenia – informuje 
Jolanta Wódka, szefowa proku-
ratury rejonowej w Zgierzu. - Nie 
wiemy jeszcze jednak, czy ktoś 

przyczynił się do tej śmierci. Po-
trzeba przeprowadzić kilka spe-
cjalistycznych badań. Przyznam, 
że w swojej wieloletniej pracy, 
rzadko spotykam się z takimi 
przypadkami. Głowa denatki była 
nienaturalnie wciśnięta między 
schody a pionową belkę. Zagad-
kowa śmierć będzie wyjaśniona 
w ciągu miesiąca.

(stop)

To było uduszenie
Ozorków 

Ozorków 

W centrum promocji Mody 
akademii Sztuk pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca V edycję Kon-
kursu „ekobelfry” za rok szkolny 
2014/15, którego organizatorem 
był Wojewódzki Fundusz Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. 

Celem konkursu było wyłonienie 
najaktywniejszych szkół woje-

wództwa łódzkiego propagujących 
tematykę ochrony przyrody oraz 
działających na rzecz środowiska. 
Gimnazjum w Leśmierzu po raz 
drugi znalazło się wśród laureatów. 
Nagrodę III stopnia w wysokości 
1500 zł odebrała dyrektor szkoły 
Sabina Pabiańczyk oraz uczen-
nice klasy III: Karina Browarska, 
Magdalena Machałowska i Anna 
Połczyńska.

(stop) 

Nie ma się co dzi-
wić, że jednym z 

głównych tematów rozmów 
na osiedlu jest „wyczyn” Sła-
womira r. (nazwisko do wia-
domości red.), który wyszedł 
z mieszkania przez okno po 
związanych prześcieradłach. 

Jakkolwiek brzmiałoby to hu-
morystycznie, to niestety sytu-
acja pana Sławomira jest nie do 
pozazdroszczenia. Sąsiedzi, z 
którymi rozmawialiśmy, twier-
dzą, że lokator uciekał  w ten 

nietypowy sposób z mieszkania 
na pierwszym piętrze, bo bał się 
swojej rodziny.

- Nie ma łatwego życia – usły-
szeliśmy od jednej z sąsiadek. 
- Szczególnie dokucza mu córka 
jego brata. Nie ma dnia, aby nie 
było słychać jej wrzasków. Krzy-
czy na Sławka okropnie. Ubliża 
mu. Z tego co wiem, to Sławek 
uciekał właśnie przed nią tego 
dnia w którym przez okno scho-
dził po prześcieradłach.

Niestet y,  związane prze -
ścieradła okazały się za krót-
kie i  Sławomir R. spadł na 
chodnik z wysokości okna na 
parterze kamienicy. Do zda-
rzenia przy jechała karetka 
pogotowia. Sąsiedzi wezwali 
również policję. 

- Dowiedzieliśmy się, że Sła-
wek wciąż przebywa w szpitalu. 
Ma uszkodzone kolana. Zresztą 
ta cała sytuacja odbiła się na nim 
bardzo negatywnie. I mam tu 
na myśli nie tylko ten upadek 
fizyczny. Sławek jest po prostu 
kłębkiem nerwów – twierdzi 
kolejna sąsiadka. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
Beatą Cz. (nazwisko do wiado-
mości red.), która jest oskarżana 
przez sąsiadów o znęcanie się 
nad panem Sławomirem. 

- Od czasu, gdy zwróciliśmy 
jej uwagę na złe traktowanie 
Sławka, to praktycznie nikomu 

nie otwiera. Panu na pewno też 
nie otworzy drzwi. Szkoda tu 
stać – usłyszał nasz reporter. 

Sąsiedzi zamierzają w tym ty-
godniu odwiedzić komendanta 
miejscowej policji. 

- Dzielnicowy wie o proble-
mie. Do tej pory nic jednak nie 
zrobił. Chcemy porozmawiać z 
komendantem o tym, co dzieje 
się w naszej kamienicy. Szkoda 
Sławka, bo to naprawdę dobry 
człowiek – mówi lokatorka 
domu przy ul. Bema. 

O trudnej sytuacji pana Sła-
womira mówi też Jerzy M., jego 
bliski kolega.

- Znamy się ze Sławkiem od 
szkoły podstawowej. Wiem, że 
niedawno uciekał z mieszkania 
po związanych prześcieradłach. 
Wydaję mi się, że wszystkiemu 
winna jest Beata. To dziwne, bo 
należy do Świadków Jehowy. 
Nie powinna się tak zachowy-
wać.

Także sąsiedzi Beat y Cz. 
wspominają o jej wierze.

- Na klatce powiedzieliśmy 
je j  k iedyś,  że o wszystk im 
poinformujemy ich zbór. Wte-
dy się  wśc iek ła.  Trzasnęła 
drzwiami i z lokatorami już 
nie rozmawia.

Czy po spotkaniu z komen-
dantem policji sytuacja się uspo-
koi? Miejmy taką nadzieję. 

(stop)

Sukces gimnazjum 

ale numer! z mieszkania po prześcieradle

Pan Sławomir uciekał z 
mieszkania przez okno po 
związanych prześcieradłach 

Lokatorzy 
kamienicy 
zamierzają 
spotkać się z 
komendantem 
policji 
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ogłoszenie

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Gm. Ozorków Urszula Kowal-
czyk jest zbul-

wersowana interwencją inspek-
torów z łódzkiego stowarzyszenia 
„as”, którzy kilka dni temu przy-
jechali do Borszyna i zabrali pani 
Urszuli kilkadziesiąt zwierząt. 

- Uważam, że działania tego 
stowarzyszenia a także przedsta-
wicieli gminy były niezgodne z 
prawem. Podczas interwencji nie 
otrzymałam żadnego dokumentu, 
który usprawiedliwiałby taką akcję. 
Nawet nie wiem na jakiej podstawie 
zabrano mi zwierzęta i z jakiego 
powodu. Dbałam o nie. Na pewno 
nie były zaniedbane, ani głodne. 
Nie rozumiem, jak można wtargnąć 
na prywatny teren i dokonać kra-
dzieży. Tylko w ten sposób można 
nazwać podobne działania. 

Pani Urszuli patrol interwencyjny 
odebrał psy, kozy a także drób. 

- Nawet podczas największych 
mrozów byłam na działce. Spałam 
w przyczepie i zawsze pamiętałam, 
aby zwierzętom dać coś do picia i 
jedzenia. W drewnianej komórce, 
w której trzymałam kozy, są spore 
zapasy paszy. Kocham zwierzęta i 
nigdy nie dopuściłabym do tego, aby 
cierpiały. Cała ta akcja jest z bezpo-
średniej inicjatywy mojego sąsiada, 
z którym jestem od dawna w sporze. 
To on zawiadomił inspektorów z 
Łodzi – słyszymy od U. Kowalczyk. 

Do podozorkowskiej wsi przyje-
chał nie tylko patrol „As” z Łodzi, 
ale również urzędnicy gminni, 
powiatowy lekarz weterynarii oraz 
policja. Akcja wywołała ogromne 
emocje. Jednak zdaniem prozwie-
rzęcego stowarzyszenia wszystko 
przebiegło zgodnie z przepisami. 

- Zwierzęta nie miały dostępu do 
wody. Były głodne, a poza tym nie 

miały odpowiednich warunków 
bytowych – mówi Agnieszka Pujan, 
prezes stowarzyszenia „Patrol Inter-
wencyjny As”. - Owszem, nie prze-
kazaliśmy na miejscu pani Urszuli 
protokołu, ale mogliśmy to zrobić 
później. 

Żadnych dokumentów nie prze-
kazali także przedstawiciele urzędu 
gminy. 

- W tej sprawie rozmawiałam 
już z lekarzem z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. 
Usłyszałam, że doszło do narusze-
nia prawa. Interwencja powinna 
być oparta o decyzję wójta o czaso-
wym odebraniu zwierząt – twierdzi 
pani Urszula. 

Co na to wójt Tomasz Komo-
rowski? 

- Postępowanie w sprawie odebra-
nia zwierząt zostało przeprowadzone 
zgodnie z prawem. O trybie tym 
mówi art. 7 ust. 3 ustawy o ochro-
nie zwierząt, gdzie stwierdzenie o 
zagrożeniu życia lub zdrowia było 

podjęte w obecności policji, organi-
zacji społecznej i inspektora powia-
towego lekarza weterynarii. Wtedy 
pracownik odbiera takiej osobie 
zwierzę i podejmuje te działania nie-
zwłocznie, informując o tym również 
wójta celem podjęcia decyzji. Decyzja 
w takich przypadkach w formie pi-
semnego dokumentu, sankcjonująca 
takie zdarzenie, wydawana jest w 
trybie określonym w art. 7 tej ustawy 
– wyjaśnia wójt gminy Ozorków. - 
Zwierzęta trafiły do jednostek, które 
zostały wyłonione do określonych 
zadań w trybie przetargu. W przy-
padku psów, usługi świadczy nam 
schronisko w Łodzi wyłonione jako 
wykonawca usługi na rok 2016.

Urszula Kowalczyk zastanawia 
się nad poinformowaniem prokura-
tury o działaniach stowarzyszenia i 
urzędu gminy. Skarży się również 
na policję, która – jej zdaniem – była 
bierna i nie pomogła jej w zatrzyma-
niu zwierząt. 

(stop)

iNFOrMacJa 
o wywieszeniu wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy.
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 2015 r. poz. 1774, poz.1777/, 
sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy na-
stępujących nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Sokolniki Las, ul. So-
kolnickiego przeznaczona  do wydzierżawienia na okres 3 lat w 
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Nieruchomość położona  w miejscowości Sokolniki Las, ul. Wigury 
30 przeznaczona  do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Nieruchomość położona w miejscowości Sokolniki Las, ul. Ozor-
kowska nr 56a przeznaczona  do wydzierżawienia na okres 1 roku 
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Nieruchomość położona  w miejscowości Sokolniki Las, ul. 
Graniczna nr 85 przeznaczona  do wydzierżawienia na okres 
1 roku w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Ozorków, w Ozorkowie, ul. Wigury 14, a także na stronach 
internetowych Gminy Ozorków w dniach od 12 stycznia 2016 r. 
do 2 lutego 2016 r. 

energetycy, którzy 
wzięli się za remont 

stacji trafo, zapewniają, że po 
pracach mieszkańcy odczu-
ją znaczną poprawę. Ma być 
przede wszystkim mniej awarii. 
W sumie do remontu wyzna-
czone zostały 3 stacje trafo w 
Ozorkowie. dwie są już po mo-
dernizacji, pozostała ostatnia 
– przy miejskim zalewie. 
- Wymieniamy rozdzielnie średnie-
go napięcia. Poprzednie skrzynki 

miały już po kilkadziesiąt lat. Często 
się psuły – usłyszeliśmy od kierow-
nika prac.

(stop)

W połowie ub. tygo-
dnia dodatnie tem-

peratury sprawiły, że zalegający 
śnieg zaczął się topić. W ogromne 

kałuże na jezdniach często wjeż-
dżały auta, rozbryzgując wodę 
na przechodzących chodnikiem 
pieszych. 
- Niestety, niektórzy kierowcy 
w ogóle nie zwracają uwagi na 
przechodniów – powiedziała nam 
starsza ozorkowianka, która nie 
ukrywała swojego zdenerwowania. 
Po krótkim okresie pluchy, znów 
chwycił mróz. Zamiast kałuż, na 
chodnikach i jezdniach była ślizgawka. 

(stop)

Nasi czytelnicy 
zwracają uwagę na 

psy, których coraz więcej błąka 
się po ulicach.
- Nie wiadomo, czy psy mają wła-
ścicieli. W każdym bądź razie nie 
powinny tak swobodnie biegać 
sobie po osiedlach. Ten, który 
ma psa powinien o niego dbać 
a nie wypuszczać go na ulicę. Z 
kolei bezpańskie psy powinny być 
szybko wyłapywane – uważa pan 
Witold, mieszkaniec jednego z 
bloków przy ul. Staszica. 

(stop)

mniej awarii

Plucha zmorą pieszych

zbyt dużo swobody 

czy doszło do naruszenia prawa?

Akcja odebrania zwierząt w Borszynie 

Ozorków „zakaz dokarmia-
nia ptactwa” - takie 

tabliczki zostały umieszczone 
między blokami na osiedlu przy 
ul. Nowy rynek. Jak to zwykle 
bywa, niektórzy mieszkańcy sto-
sują się do przepisów, inni nie za 
bardzo. dochodzi do konfliktów. 

- Poszłam do sądu, bo miałam 
już dosyć zachowania sąsiadki 
z pobliskiego bloku. Specjalnie 
dokarmia gołębie. Zwróciłam jej 
uwagę, a w odwecie zniszczyła mi 
przyblokowy ogródek. Przycho-
dziła i wylewała jakieś świństwo 
na rośliny i drzewka. Zrobiły się 
żółte, niektóre poschły – mówi 
Anna Bartczak. 

Tabliczki z informacjami o za-
kazie poróżniły mieszkańców. 

Wielu nie spodziewało się tego, jak 
bardzo złe emocje mogą popsuć 
dobre sąsiedzkie relacje. 

- Jestem 
z d a n i a , 
że gołębie 
można do-
k a r m i a ć 
w czasie 
ostrej zimy. 
Ale,  gdy 
aura jest 
łagodna, 
to  p t a k i 
same sobie 
poradzą. 
Niestety, 
niektórzy 

mieszkańcy codziennie wykładają 
przy pojemnikach ze śmieciami 
chleb. Później gołębie paskudzą 
parapety, okna, zaparkowane 
samochody – dodaje Mirosława 
Manista.  - No i jest problem.

Znając życie niezwykle trudno 
będzie pogodzić zwaśnione strony. 

(stop)

Na zdjęciu Anna Bartczak i Mirosława Manista 

Nietypowy zatarg na osiedlu 

Pani Anna pokazuje 
przyblokowy ogródek 
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INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA

STYCZEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC
MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC
LUTY

GRUDZIEŃ

13

14
16
5

7,21
10,24
13,27
1,15
6,18

6
9

10
14

8
10
13

8,22
11,25
7,21
9,23

12,30
7

10
11

3

7

ODPADY
SEGREGOWANE 1

ODPADY
ZMIESZANE 2

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE 3

STYCZEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ
MARZEC

LUTY

GRUDZIEŃ

28

22
24
27

8,22
11,25
7,21
9,23

12,30
21
24
25

27

28
30
19

7,21
10,24
13,27
1,15
6,18
20
23
24

3

21

ODPADY
SEGREGOWANE 1

ODPADY
ZMIESZANE 2

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE 3

STYCZEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

SIERPIEŃ

LIPIEC

CZERWIEC

MAJ

KWIECIEŃ
MARZEC

LUTY

GRUDZIEŃ

3

21

ODPADY
SEGREGOWANE 1

ODPADY
ZMIESZANE 2

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE 3

27

28
30
19

7,21
10,24
13,27
1,15
6,18
20
23
24

8,22
10,24

8,22
11,25
7,21
9,23

12,30

14,28

13,27

7,21
10,24
11,25

Jak segregujemy odpady?

- czyste, szklane 
butelki po napojach, 
sokach

- czyste słoiki po
przetworach

- butelki i słoiki bez nakrętek
i korków

- szklana stłuczka wolna 
od zanieczyszczeń metalami
 i innymi tworzywami

- zgniecione
butelki PET

- butelki plastikowe po
środkach czystości

- czyste opakowania po 
artykułach spożywczych

- folie opakowaniowe

- puszki aluminiowe

- kartony po napojach

- papier ksero 
i papier do pisania

- torebki papierowe

- książki, zeszyty

- pudełka

- kartony, tektura

- gazety

ODPADY SEGREGOWANE - w workach: zielony - szkło; żółty - plastik, drobne metale oraz opakowania wielomateriałowe
np. po mleku, sokach; niebieski - papier, tektura.
ODPADY ZMIESZANE - w pojemnikach 110 - 120 l - pozostałości z sortowania, popiół (tylko w miesiącach zimowych,
 tj. od października do kwietnia) 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - np.meble, dywany, elektrosprzęt, bez odpadów budowlanych

1

3

2

REJON I:
Anastazew, Chociszew, Chrząstów Wielki, Chrząstówek, Duraj, Florentynów, Gołaszyny,Ignacew Folwarczny, 
Ignacew Parzęczewski, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły, Kowalewice, Mariampol, Mikołajew, Nowa Jerozolima, 
Nowomłyny, Orła, Pustkowa Góra, Radzibórz, Skórka,Sokola Góra, Stary Chrząstów, Śniatowa, Tkaczewska Góra

REJON II:
Bibianów, Florianki, Janów, Julianki, Konstantki, Kozikówka, Leźnica Wielka, Mamień, Mrożewice, Opole, Piaskowice,
Różyce, Różyce Żmijowe, Sulimy, Śliwniki,Trojany, Wielka Wieś, Wytrzyszczki, Żelgoszcz

PAMIĘTAJ: 
w dniu wywozu określonych odpadów

 wystaw pojemnik/worek 
przed posesję do godz. 6.30

URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE
p. Kamil Łuczak

tel. 42 718 60 02

INFORMACJA:
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39 tys. 834 zł i 46 gr. zebrano w 
Ozorkowie podczas 24. Finału 
Wielkiej Orkiestry świątecznej 
pomocy. W tym roku, podobnie 
jak w latach poprzednich, Orkie-
stra grała w Ozorkowie dwa dni; 
w sobotę, 9 stycznia, odbył się 
koncert „dorośli dzieciom”, na-
tomiast w niedzielę, 10 stycznia, 
miał miejsce koncert finałowy, 
zakończony światełkiem do 
nieba, czyli pokazem sztucznych 
ogni.

Podczas sobotniego koncertu na 
scenie MOK wystąpili m.in. na-
uczyciele z ozorkowskich placówek 
oświatowych i harcerze, młodzież i 
dorośli, którzy w ten sposób chcieli 

wesprzeć WOŚP. 
Tematem koncertu, który odbył 

się w dwóch turach, były „Hity 
z przebojowej płyty”, a widzo-
wie mogli posłuchać piosenek 
śpiewanych na żywo, 
j a k  r ów n ie ż 
obejrzeć ukła-
dy taneczne 
do piosenek z 
różnych stron 
świata. Poja-
wili się m.in. 
Conchita Wu-
rst z chórem, 
Królowa Elsa 
z bajki Kra-
i n a  L o du, 

sobowtór piosenkarza Mroza, a 
także przybysze z dalekiej Afryki. 
Oprócz uczty dla ducha, działał też 
bufet z ciastami domowego wypie-
ku. Dochód ze sprzedaży biletów 
na koncert i sprzedaży słodkości 

zasilił puszki 
WOŚP. Pod-
czas sobot-
niego koncer-
tu zebrano 4 
560,68 zł. 

Występują-
cy: 

Przedszkole 
Miejskie Nr 4 
oraz Aleksan-
dra Kalinowska 
(Miejska Biblio-
teka Publiczna) 
i Agata Paczos 

(HTL –Strefa), Zespół Szkół Spe-
cjalnych: Agnieszka Kielan, Eliza 
Komorowska, Henryka Komo-
rowska,  Przedszkole Miejskie Nr 
2, Tomasz Adamczewski - Szkoła 
Podstawowa Nr 5, Kacper Klim-
czak i Szymon Sajmon Jankowski 
- ILL MIND działający przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury, Aga 
Tuszyńska, Michał Dudek i zespół 
Dudek Dance Fun, 5 WODH Via 
Ferrata, Mariola Tylke i Waldemar 
Pietruszewski - Młodzieżowy Dom 
Kultury, Piotr Prorok – ZHP.

W niedzielę, 10 stycznia, od rana 

na ulicach Ozorkowa można było 
spotkać wolontariuszy Orkiestry. 
Ozorkowski sztab WOŚP mieścił 
się jak zwykle w siedzibie Młodzie-
żowego Domu Kultury, a szefowa 
sztabu była Alina Frątczak, dyrek-
tor MDK. Podczas niedzielnego 
finału zbierało 110 osób (6 Parzęcze-
wie, 12 w gminie Ozorków, reszta 
w Ozorkowie).

Od godziny 16-ej w hali sporto-
wej trwał koncert finałowy; wystę-
py dzieci i młodzieży z Ozorkowa 
przeplatały licytacje gadżetów 
WOŚP. Po występach młodych ar-
tystów na scenie zaprezentowali się 
muzycy z ozorkowskiego zespołu 
rockowego Last Road, a na pół go-
dziny przed światełkiem do nieba 
rozpoczął się koncert francuskiej 
grupy Galderia. 

Poza występami i licytacjami 
podczas finału Orkiestry odbył 
się Konkurs Bezpiecznej Jazdy o 
Nagrodę Burmistrza, dzieci mogły 

skorzystać z atrakcji klubu dla dzie-
ci Mini Maluch, swoje stoisko miała 
wróżka, wizażystka, restauracja 
Tamada z bigosem i żurkiem, był 
także bufet z ciastami. Każdy mógł 
skorzystać z tych atrakcji; wystar-
czyło tylko zasilić puszkę WOŚP.

O godzinie 20-ej tradycyjnie w 
niebo poszybowało światełko, czyli 
kilkominutowy pokaz sztucznych 
ogni. 

WoŚp w ozorkowie 

Skóra dłoni jest bardzo delikatna. 
zwłaszcza w czasie mrozów dłonie 
stają się suche i zaczerwienione. dla-
tego zimą trzeba szczególną uwagę 
poświęcić pielęgnacji rąk. podpowia-
damy, jak dbać o dłonie zimą. 
Skromna liczba gruczołów łojowych 
sprawia, że tłuszczowy płaszcz ochronny 
na skórze rąk jest bardzo delikatny i znika 
po każdym ich umyciu. Aby się odbudo-
wał, potrzeba kilku godzin, w tym czasie 
z pewnością nie unikniesz kolejnego 
kontaktu z wodą i mydłem. Z drugiej 
strony spora liczba gruczołów potowych 
powoduje, że skóra dłoni błyskawicznie 
się odwadnia. Zwłaszcza jeśli na dworze 
panuje mróz (spada wówczas wilgot-
ność powietrza), a mieszkanie jest prze- dOMOWe MeTOdY Na przeSUSzONĄ SKórĘ dŁONi1. peeling z kawy

Przygotuj sobie raz w tygodniu aromatyczny peeling z kawy. Zaledwie 3 łyżeczki kawy zalewa się wrzątkiem i parzy przez kilka minut. Następnie odlewamy płyn, a fusy wcieramy w dłonie. Wykonuje się okrągłe ruchy palcami przez kilka minut. Po zabiegu widać wyraźną poprawę.2. cudowna kąpiel
Cudowną Kąpiel wykonuje się przynajmniej 3 razy w tygodniu. Do przy-gotowania jej potrzeba: siemię lniane, wrzątek, głęboką miseczkę. Wsyp łyżkę siemienia lnianego do miski i zalej je wrzątkiem. Po kilkunastu minutach pojawi się śluz, który jest bardzo cenny dla naszej skóry. Kąpiel wygląda bardzo prosto. Gdy śluz ostygnie, to wkładamy do niego dłonie i tak trzymamy przez kilkanaście minut. 3. Naturalny krem-oliwa
Na wyjątkowo przesuszone miejsca (np. skórki wokół paznokci) nakłada-my dobrej jakości oliwę z oliwek. Staramy się ją wmasować do wewnątrz naskórka i poczekać aż całkowicie się wchłonie. 4. domowa maseczka
Czasami można zafundować swoim dłoniom domową maseczkę. Do jej przygotowania używamy surowego żółtka, kilku kropel oliwy i 3 łyżeczek naturalnego sera białego. Składniki łączymy w jednolitą konsystencję, a otrzymaną papkę nakładamy na dłonie jak maseczkę. Pozostawiamy na 15 minut, spłukujemy i nakładamy krem z olejem kokosowym.

suche i zniszczone 
dłonie zimą? 

Jak zachować młodość?
Właściwości granatów znane były 
chińskim lekarzom już w staro-
żytności. Sok z owoców granatu 
łagodzi problemy trawienne, działa 
odmładzająco na skórę. dzięki dużej 
zawartości fitohormonów granat 
łagodzi objawy pMS i menopauzy. 
zwolennicy afrodyzjaków w grana-
tach dopatrują się też właściwości 
zwiększających doznania erotyczne. 
Starożytni chińscy lekarze uznawali 
sok z granatów za życiodajny nektar. 
W średniowieczu granat cieszył się 
opinią owocu gwarantującego długo-
wieczność. Od zawsze był symbolem 
płodności – w ponad połowie składa 
się z samych ziaren! Sokiem z granatu 
leczono rany. Skórki stosowano przeciw 
biegunce, wrzodom, próchnicy, w sta-

nach zapalnych gardła. Kora i korzenie 
zwalczały tasiemca, a kwiatami granatu 
leczono cukrzycę. Jako superowoc o 
niezwykłych właściwościach zdobił 
herby związków lekarzy w całej Europie.
W naszych czasach sam granat i sok 
wyciśnięty z tych owoców doczekał 
się ponad 200 badań naukowych po-
twierdzających skuteczność działania 
przeciwko wolnym rodnikom, proce-
som zapalnym, a także chorobom ser-
ca. Największym skarbem granatów 
są łatwo przyswajalne polifenole na-
leżące do przeciwutleniaczy. W soku 
granatów jest ich trzykrotnie więcej 
niż w zielonej herbacie lub czerwonym 
winie. To głównie przeciwutleniaczom 
zawdzięczamy największe zalety 
granatów. 

WŁaściWOści leczNicze GraNaTóW- pOpraWiaJĄ przepŁYW KrWi u osób z chorobą wieńcową, redukują złogi i zwapnie-nia, obniżają ciśnienie krwi, a przy tym pomagają utrzymać w ryzach poziom cholesterolu.- pOMaGaJĄ W Walce z raKieM prOSTaTY Amerykańscy naukowcy przeprowa-dzili badanie, w którym u 48 chorych kuracja granatami zahamowała rozwój komórek nowotworowych.
- MOGĄ WSpieraĆ leczeNie raKa pierSi W badaniu in vitro onkolodzy uzyskali zahamowanie namnażania się komórek nowotworowych.- zapOBieGaJĄ prOceSOM STarzeNia a nawet spowalniają postęp demencji wy-wołanej chorobą Alzheimera.
- ŁaGOdzĄ prOBleMY TraWieNNe Zawierają kwascytrynowy i taninę o właściwo-ściach ściągających.
- pOMaGaJĄ przY dOleGliWOściacH KOBiecYcH pMS i objawach związanych z menopauzą, dzięki fitoestrogenom
- przeciWdziaŁaJĄ prOBleMOM z ereKcJĄ W medycynie tybetańskiej były pod-stawowym składnikiem leku na potencję. Zawarte w granatach substancje czynne faktycznie mają korzystny wpływ na potencję, redukują zaburzenia erekcji, pobudzają libido i podnoszą doznania erotyczne.- OdMŁadzaJĄ regenerują skórę, poprawiają jej ukrwienie i koloryt. Przyśpieszają też gojenie się zmian trądzikowych, mają bowiem działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Zawarty w nich kwas elagowy wzmacnia ściany komórek, zapobiegając utracie przez nie wody, co spowalnia proces starzenia.

grzane. Pozbawione warstwy ochronnej 
i wysuszone dłonie stają się czerwone, 
szorstkie, spierzchnięte. Stwardniałe 
skórki się zadzierają, a paznokcie łamią. 
Ale możesz temu zapobiec. 
Przede wszystkim wybierz dobry krem. 
Krem ochronny na zimę musi spełniać 
określone wymogi: hamować paro-

wanie wody z zewnętrznych warstw 
naskórka, odżywiać - zawierać witaminy, 
chronić przed utratą ciepła. Dobrze, 
gdy jest gęsty, bo chociaż trudniej go 
wetrzeć, za to trwalej przylega do skó-
ry. Oprócz dobrego kremu możemy 
stosować domowe metody na popra-
wienie skóry naszych dłoni.
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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, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 

pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP PERSONNEL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Krojczy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność krojenia tkanin, mile 
widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

pomoc krojczego
Znajomość posługiwania się 
nożem tarczowym
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2a
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Szwaczka
Chęć do pracy, min. 1 rok 
doświadczenia w zawodzie.
Andrzej Sieradzki
Błonie 104
99-100 Łęczyca
tel. 608 637 714

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 
znajomość programu CAD i 
CAM oraz rysunku technicznego, 
znajomość języka angielskiego.
Schraner Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 02 27
CV na email: info@schraner.pl 

reprezentant handlowy
Wykształcenie średnie 
ogólnokształcące lub średnie 
zawodowe, obsługa komputera, 
mile widziane prawo jazdy kat. B.
AP Agnieszka Urbanek
ul. Marysińska 82/84
91-850 Łódź
tel. 601 13 22 55
e-mail: agnieszka.urbanek@
orangeretail.pl 
Miejsce pracy: powiat łęczycki

Kierowca
Prawo jazdy kat. D, uprawnienia 
na przewóz osób, świadectwo 
niekaralności, aktualne badania 
lekarskie.
Transport Osobowy 
Krzysztof Latecki
Leśmierz 28 lok. 10
95-035 Ozorków
tel. 604 145 678

pomoc mechanika 
Wykształcenie podstawowe, 
zasadnicze zawodowe 

mechaniczne lub średnie 
zawodowe mechaniczne.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Opiekunka osób starszych
Znajomość języka niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, mile 
widziane doświadczenie w opiece 
nad osobami starszymi.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca na terenie Niemiec

pracownik liniowy
Mile widziane uprawnienia na wózki 
widłowe + butle gazowe.
S&S Business Consulting
Plac Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel. 24 362 70 22
e-mail: kontakt@towork.pl 
Praca w Ozorkowie.

pracownik fizyczny
Chęć do pracy, umiejętności 
manualne, mile widziane prawo 
jazdy kat. B.
Tommar s.c.
Karkosy 35
99-100 Łęczyca
tel. 793 067 779

Kierowca kat. c+e w transporcie 
międzynarodowym
Uprawnienia ADR, mile widziane 
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, 
świadectwo psychologiczne i 
lekarskie
Usługi Transportowe Marek 
Graczyk
Marynki 42
99-100 Łęczyca
tel. 601 353 146 e-mail: biuro@
utmg.pl
miejsce pracy: kraje UE, teren bazy 
PKS Sierpów 105 

pomoc kucharza 
Wykształcenie zawodowe 
specjalność gastronomia, 
umiejętność pracy w kuchni i na 
stanowisku pomocy kucharza
Zajączkowska Marta – „F.H.U.” 
Hotel***Korona Palace
Leźnica Wielka – Osiedle 18
95-035 Ozorków 
tel. 502 672 863 lub 794 490 590
e-mail: kontakta@korona-palace.pl

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo Elektroenergetyczne 
SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18

91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Murarz
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, sumienność, chęć do 
pracy, min. 2 lata doświadczenia.
DAR-BUD Krzysztof Oleski
ul. Słowackiego 30
99-100 Łęczyca
tel. 519 056 415

Szwaczka
Umiejętność szycia całości oraz 
przygotowywania produkcji, mile 
widziane doświadczenie.
PPHU LEDO Dorota Soroczyńska
ul. Listopadowa 9A
95-035 Ozorków
tel. 602 621 981

Mechanik
Punktualność, pracowitość, 
utrzymanie wysokiego porządku 
pracy, min. 3 lata doświadczenia.
Extreme Ride Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

lakiernik
Punktualność, pracowitość, 
utrzymanie wysokiego porządku 
pracy, min. 3 lata doświadczenia.
Extreme Ride Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

doradca klienta banku
Wykształcenie średnie lub wyższe 
ekonomiczne, obsługa komputera, 
mile widziane prawo jazdy kat. 
B, komunikatywność, łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, 
6 miesięcy doświadczenia w 
sprzedaży produktów bankowych, 
ubezpieczeniowych, różnych.
Placówka Partnerska Banku BZWBK
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473

Operator maszyn 
przemysłowych
Wykształcenie techniczne 
(mechaniczne, elektryczne), 
umiejętność obsługi maszyn, 
diagnozowanie i naprawa awarii i 
usterek.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Miejsce pracy: Grabów, ul. 
Reymonta 7A

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie mile 
widziane włókiennicze, 

OGŁOSZENIA DROBNE

1zŁ za 1KG 
aUTOSKUp 
WSzYSTKie,  

Tel. 888 460 461
Sprzedam działkę budowlaną 

2030 m² tanio 
– prąd, blisko wodociąg, 

ok/ Ozorkowa. 
Tel.:  511-509-716

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

KAFLE 19,3 x 13,3cm po 1 zł/szt. 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Słupki – rura 1,5 do 2,2mb x 40 
i 45mm - sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy, uciąg 1400 kg, 
homologacja, atest (bardzo dobry 

stan)- sprzedam. 
Tel.: 500-336-322 

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko wo-

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

ogłoszenie

umiejętność konstrukcji odzieży i 
odszywania wzorów.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Sprzedawca
Książeczka zdrowia, prawo 
jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Dariusz Fibor
ul. Dworcowa 5e
99-100 Łęczyca
tel. 501 287 591
Miejsce pracy: Lubień 20

Sprzedawca w branży mięsnej
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, 
samodzielność, doświadczenie w 
branży mięsnej.
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 54A
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270
Praca w Łęczycy lub Leźnicy Małej

Sprzątaczka
Sumienność, mile widziane 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności – stopień 
umiarkowany.
Firma “KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 508 583 756
Praca w Łęczycy – biuro PGKiM

agent – sprzedawca
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziany staż 
pracy, obsługa kasy fiskalnej, praca 
na komputerze
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 13 

Sprzedawca paliw premium
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe, chęć do pracy, 
komunikatywność.
DAWES Dawid Sikorski
ul. Ozorkowska 2
99-100 Łęczyca
tel. 796 521 018
e-mail: orlen.leczyca@gmail.com 

pracownik drogowy
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. B.
KAPSCH ROAD SERVICES Sp. z 
o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
tel. 797 700 822
Praca na Autostradzie A2 (Konin-
Stryków) - Wartkowice

Tynkarz maszynowy
Umiejętność tynkowania
POL-TYNK Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81
99-100 Łęczyca
tel. 508 783 864

Blacharz – lakiernik
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, min. 2 lata 
doświadczenia.
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 22 30 40 lub 609 22 53 63

Mechanik-spawacz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, kurs spawalniczy, 
doświadczenie w pracy jako 
mechanik lub spawacz. 
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel. 609 22 30 40 
lub 609 22 53 63

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

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Mazur” w Łęczycy wydzierżawi pomieszczenia 

na piętrze o powierzchni 91,4 m² 
w budynku przy ul. Kaliskiej 3.

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

ogłoszenie

pierwszy mecz w Ozorkowie w 
nowym roku i pierwsze zwycię-
stwo. pierwszy set przebiegał bez 
większych serii punktowych dla 
jednej drużyny. Obydwa zespoły 
miały tylko po jednej trzypunk-
towej zdobyczy przy własnym 
serwisie w początkowej fazie 
seta. później gra toczyła się punkt 
za punkt z małymi wyjątkami. 
Goście do końca kontrolowali 
sytuację i wygrali 25:21.

Drugi set rozpoczął się katastro-
falnie dla Bzury, która przegrywała 
już 0:5. Po czasie wziętym przez 
trenera Prawdę, Bzura zmniejszyła 
stratę do 4:6, a za chwilę był już 
remis 9:9. Pierwsze prowadzenie w 
meczu ozorkowianie osiągnęli przy 
stanie 16:15 i nie oddali go już do 
końca tego seta, wygrywając 25:22. 

Set III zaczął się dobrze dla Bzury, 
która prowadziła 2:0, 5:3, 7:4. Nic nie 
zwiastowało późniejszej tragedii, 
kiedy to przy stanie 13:8 dla miejsco-
wych wszystko się zacięło. Ataków 
nie kończył żaden zawodnik w 
biało-niebiesko-białych barwach , 
do tego doszły błędy w przyjęciu 
zagrywki i Bzura straciła 11 punk-
tów z rzędu! Do końca seta udało 
się zdobyć już tylko pięć oczek i 
skutkowało to przegraną 18:25.

Set czwarty był więc ostatnią 
szansą na pierwsze punkty w no-
wym roku. Siatkarze Bzury od po-
czątku byli bardzo skoncentrowani 
i nie roztrwonili dużej przewagi 
(14:7). Pierwsze skrzypce grał Bartek 
Kowalski. W końcówce goście zbli-
żyli się na 5 punktów, jednak to było 
wszystko na co było ich stać w tym 

secie. Bzura wygrała 25:19.
W tie-breaku pierwszy punkt 

zdobyli młodzi zawodnicy ze Spały. 
Było to jedno z dwóch prowadzeń 
gości w tym secie. Drugie przy 
stanie 5:4, wtedy po czasie wziętym 
przez trenera Prawdę Bzura nie od-
dała prowadzenia do końca meczu. 
Najwyższe wynosiło cztery punkty 
przy stanie 10:6. Zwycięstwo do 12 i 
cały mecz 3:2 przysporzyło zawod-
nikom i kibicom dużo radości.

Info:mksbzura.pl

W dniu 9 stycznia z inicjatywy 
grupy chłopców z i klasy gimna-
zjum odbył się turniej piłki nożnej 
halowej. W turnieju uczestniczyły 
cztery drużyny – chłopcy jak 
przystało na dżentelmenów za-
prosili dziewczyny z gimnazjum 
– i to właśnie one zajęły pierwsze 
miejsce.

Wyniki:
Baby – 7 pkt bramki +13
FC Traktory – 7 pkt +12
Bartusy – 3 pkt
Halamadrit – 0 pkt
Turniej został włączony do imprez 

W sobotę 9 stycznia w hali przy 
Szkole Sportowej nr 3 w alek-
sandrowie Łódzkim odbył się 
iii Halowy Trójmecz lekkoatle-
tyczny - aleksandrów – Łęczyca 
- Łódź. 

W zawodach brali udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych. 
Nasze miasto reprezentowała 
liczna 40- osobowa grupa młodych 
sportowców, w tym uczniowie 
łęczyckich klas sportowych ze SP 
nr 3 i SP nr 4.

Reprezentacja Łęczycy wypadła 
bardzo dobrze, zajmując w kla-

syfikacji drużynowej II miejsce, 
a tym samym ustępując tylko 
gospodarzom. 

Wielu zawodników pobiło swoje 
dotychczasowe rekordy życiowe, 
co wpłynęło na wysoki poziom 
turnieju. Oprócz rywalizacji spor-
towej uczestnicy świetnie się ze 
sobą bawili oraz doskonale współ-
działali w grupach. 

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Aleksandrów Łódzki,
II miejsce – Łęczyca,
III miejsce -Łódź

Najlepsze wyniki uzyskali:
- Tomasz Piesik SP 4 Łęczyca - I 
miejsce w pchnięciu kulą(3kg) 
–8,87 m
- Julia Kołdrzak SP 3 Łęczyca - II 
miejsce w pchnięciu kulą(2kg) 
–8,75 m
- Zuzanna Kowalska SP 3 Łęczy-
ca – II miejsce w biegu na 40m 
– 6,35 s
- Zuzanna Kowalska SP 3 Łęczyca – 
III miejsce w skoku wzwyż – 1,25 m
- Andrzej Przybysz SP 3 Łęczyca – II 
m w biegu na 1000m – 3:41,22 s

info: MKla Łęczyca 

iNaUGUracJa SezoNU HaLoWeGo
mŁoDycH LekkoaTLeTÓW

bzura pokonała sMs ii spała 3:2

Mamy już plan przygotowań na rundę wiosenną sezonu 
2015/2016. Trener Sałaciński nie próżnuje i przygotował 
aż 13 sparingów z bardzo silnymi rywalami. Treningi za-
częły się 12 stycznia. Pierwszy sparing zaplanowano na 23 
stycznia, ostatni na 19 marca. Prawdopodobnie wszystkie 
mecze zostaną rozegrane na boiskach im. Włodzimierza 
Smolarka w Uniejowie.
23.01 Olimpia Koło, 15 miejsce IV liga Wielkopolska po-
łudnie
30.01 Victoria Szadek, 3 miejsce A-klasa Sieradz II
6.02 Zieloni Koźminek, 1 miejsce A-klasa Kalisz I
14.02 Boruta Zgierz, 19 miejsce IV liga łódzka

19 lub 21.02 Włókniarz Moszczenica, 5 miejsce Klasa Okrę-
gowa Piotrków Trybunalski
24.02 Warta Dobrów, 7 miejsce klasa Okręgowa grupa 
Konin
27.02 Włókniarz Konstantynów, 8 miejsca Klasa Okręgowa 
Łódź
2.03 Tur 1921 Turek, 1 miejsce A-klasa Konin II
5.03 Andrespolia Wiśniowa Góra, 15 miejsce IV liga łódzka
9.03 Orzeł Parzęczew, 3 miejsce Klasa Okręgowa Łódź
12.03 Jutrzenka Warta, 7 miejsce IV liga Łódź
19.03 Świnice Warckie. 5 miejsce A-klasa Łódź III

info: www.mglks.pl

PLaN rozGryWek „TermaLNycH”

reklama

towarzyszących 24 Finałowi WOŚP. 
Liczny udział młodych piłkarzy i 
duże emocje sportowe niech będą 

dobrą zapowiedzią następnych tego 
typu zawodów

info: UG świnice Warckie

Uczniowie zagrali z WoŚP
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Największy na świecierozśpiewani Filipińczycy

Pan syrena na szczęście

Odpowiednia motywacja
Złapany

Profesjonalna siłownia

Udali mi się wnuczkowie Dobra tresura
Niespodzianka 
w konfesjonale

Szczur to na ogół niewielkie zwierzę – choć nie zawsze. 
Czasem jego rozmiar potrafi przyprawić o zawroty gło-
wy. Za to czołg, który się tak nazywa, na pewno wzbudzi 
podziw. Landkreuzer P-1000 Ratte (czyli szczur) był wyna-
lazkiem niemieckim, przeznaczonym do wsparcia piechoty 
walczącej podczas drugiej wojny światowej. Zaprojektował 
go w 1942 roku konstruktor Friedrich Krupp, a niespełna 
rok później zatwierdził go najbardziej znany kanclerz III 
Rzeszy. Ratte był czołgiem superciężkim, obliczonym na 
20 osób w załodze, a w skład jego wyposażenia wchodziły 
dwa działa kalibru 280 mm, osiem działek przeciwlotni-
czych Flak o kalibrze 20 mm, pojedyncze działo 128 mm i 
dwa karabiny maszynowe. Ważący tysiąc ton „szczur” do 
wprawienia go w ruch potrzebował mocy aż 16 tysięcy 
koni mechanicznych. Ten problem miało rozwiązać za-
stosowanie ośmiu silników Daimler-Benz MB501, każdy o 
mocy 2 tysięcy KM. 

Pewną grupę z Filipin muzyka połączyła tak mocno, że 
doczekali się wspólnego rekordu Guinnessa. W filipińskiej 
Manili powstał największy na świecie chór gospel. Kościół 
Church of God International działający na całym świecie 
uformował największy na świecie chór chrześcijańskich 
śpiewaków. Koncert złożony był z autorskich kompozycji 
chóru – w repertuarze pojawiły się takie utwory, jak „Wzbo-
gać ducha”, „Chwal to imię” czy „Powstań”.
Wymienione utwory śpiewało aż 8788 Filipińczyków, 
dwukrotnie bijąc poprzedni rekord, kiedy ku chwale Boga 
zaśpiewało 4745 osób. Co ciekawe, poprzedni rekord także 
został ustanowiony przez Filipińczyków z kościoła Iglesia Ni 
Cristo. Rekordowy występ był częścią obchodów 35 – lecia 
The Old Path Religious Program – najdłużej emitowanego 
kanału religijnego w filipińskiej telewizji. Na spotkanie jako 
gości honorowych zaproszono 1,7 tysiąca osób niepełno-
sprawnych. 

Choć nie jest najbar-
dziej popularny, trud-
no wyobrazić sobie 
bez niego prawdziwą 
orkiestrę. Ponadto jest 
największym instru-
mentem smyczkowym 
na świecie. Kontrabas 
to wynalazek, który 
powstał już w szes-
nastym wieku. Bierze 
swój początek w średniowiecznym instrumencie o nazwie 
viola da gamba, a jego zadaniem było granie jak najniż-
szych tonów – z tego powodu czekało go wiele przeróbek 
i eksperymentów. To największy smyczkowy instrument 
muzyczny o najniższym tonie. Budowa największego in-
strumentu smyczkowego nie różni się znacznie od innych 
instrumentów z tej rodziny – ma długi, pozbawiony progów 
gryf, z ozdobnym zakończeniem w kształcie ślimaka, na 
którym znajdują się – w zależności od rodzaju – trzy, cztery, 
lub pięć strun naciągniętych na klinowe kołki (właśnie przez 
struny instrument dawniej był ekskluzywny i rzadko spo-
tykany – wyprodukowanie jednej struny wymagało użycia 
stu zwierzęcych jelit, po obróbce pokrywanych dodatkowo 
warstwą srebra). Kontrabas jest spotykany nie tylko w 
muzyce klasycznej. W XX wieku został wprowadzony też 
do innych rodzajów muzyki. Możemy go usłyszeć w takich 
gatunkach, jak jazz, rock’n’roll czy muzyka ludowa. 

mechaniczny szczur


