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Łęczyca Straż miejska w Łęczycy 
ma zwiększyć zatrud-

nienie. Obecnie jest trzech funkcjo-
nariuszy razem z komendantem. 
Burmistrz Paweł Kulesza wyraził 
zgodę na dodatkowe dwa etaty w 
jednostce.

O zwiększeniu liczby funkcjonariu-
szy w łęczyckiej straży miejskiej mówi-
ło się od kiedy w 2017 roku wykonująca 
zadania i kompetencje burmistrza 
Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk 
stwierdziła, że w obecnej formie (z trze-
ba pracownikami) jednostka nie może 
dobrze funkcjonować i zaproponowała 
rozwiązanie straży miejskiej. Radni 
na takie rozwiązanie się nie zgodzili, 
mówiąc, że straż należy rozbudować.

- O naszej sytuacji rozmawiałem z 
burmistrzem Pawłem Kuleszą, któ-
ry wyraził zgodę, abyśmy ogłosili 
konkurs na funkcjonariusza straży 
miejskiej w Łęczycy. Do objęcia będą 
dwa etaty. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu oraz odbytym szkoleniu przez 
wybranych kandydatów, w jednostce 
łącznie ze mną będzie pracowało pięciu 
funkcjonariuszy. Tak było do 2014 roku 

Projekt pomocy dla rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
jest realizowany w całej Polsce 
i ma już swoją piętnastoletnią 
tradycję. Z terenu powiatu łę-
czyckiego obdarowanych zostało 
11 rodzin.

Na dwa tygodnie przed święta-
mi Bożego Narodzenia, wybrane 
rodziny otrzymują zgodnie ze 
wskazanymi wcześniej potrzebami 
czy marzeniami piękne paczki. 
Miniony weekend był weekendem 
cudów. Darczyńcy sponsorowali 
rodzinom węgiel na zimę, ubrania, 
sprzęty domowe. Ten rodzaj pomo-
cy zapewnia nie tylko potrzeby ma-
terialne, ale powoduje, że ubodzy 
nabierają przeświadczenia o tym, 
że nie są sami.  

W tym roku obdarowane zostały 
rodziny z powiatu łęczyckiego o co 
zadbała drużyna z Ozorkowa. W sa-
mej Łęczycy tym razem Szlachetna 
Paczka nie zaistniała.

(mku)

W obrębie skrzyżowania 
ulic Popiełuszki i Prze-

drynek prawdopodobnie na wsku-
tek warunków atmosferycznych 
i zwiększonego natężenia ruchu  
powstała dość głęboka wyrwa. Kie-
rowca, który jej nie zauważy może 
uszkodzić sobie auto.

Ulica Popiełuszki na wysokości tar-
gowiska nie jest w najlepszym stanie. 
Obecnie sytuacja jeszcze bardziej się 
pogorszyła. 

- Moim zdaniem jest to skutek 
wyłączenia z ruchu ulicy Kilińskiego 
- mówi Dominik Marcel, kierowca 
często korzystający z tego przejazdu. 
- Najgorzej jest w dni targowe, szcze-
gólnie teraz przed świętami. Niestety 
wyjazd z ul. Popiełuszki na ul. Prze-
drynek lub odwrotnie to próba dla 
samochodu i umiejętności kierowcy. 

Uskok między asfaltem a trylinką jest 
spory. Osobiście miałem okazję się o 
tym przekonać, kiedy po skręcie w 
ulicę Popiełuszki usłyszałem głośne 
puknięcie w kole. Denerwuje mnie 
to, że generalnie na terenie miasta 
tu i ówdzie pojawiają się takie nie-
spodzianki. Remont Kilińskiego 
był potrzebny, ale nie było żadnych 
znaków informacyjnych o drogach 
alternatywnych ani tym bardziej 
ostrzegawczych o utrudnieniach. Ja 
jestem mieszkańcem Łęczycy i jak 
się okazuje też nie ustrzegłem się 
kłopotów, a co dopiero ktoś, kto nie 
zna miasta.

Zapytaliśmy w urzędzie miejskim, 
czy wyrwa zostanie wyrównana. Do 
końca ubiegłego tygodnia nie dostali-
śmy odpowiedzi.

(mku)

W ubiegłym tygodniu 
w internecie pojawiło się 

ogłoszenie o zaginięciu 68-latka, któ-
rego ostatni raz widziano w okolicy 
Garbalina. Rodzina podjęła poszuki-
wania. Po dwóch dniach wyziębiony 
mężczyzna wrócił do domu.

- Tata na szczęście w piątek rano 
dotarł do domu. Był przemarznięty 
i wystraszony. Spędził dwie noce 
pod gołym niebem. Odbywał karę 
pozbawienia wolności na okres 4 
miesięcy. Kiedy opuścił zakład karny, 
nie wiedział jak wrócić do domu w 
Zelowie (pow. bełchatowski). Z racji 

wieku i tego, że nigdy samodzielnie nie 
podróżował publicznym transportem 
po prostu się pogubił. Zaczął iść w 
nieznanym kierunku. Z tego co nam 
opowiadał, to miał naprawdę duże 
trudności, żeby wrócić do domu, spał 
pod chmurką. Jest w kiepskiej formie, 
ale najważniejsze, że wrócił do domu. 
Niestety dwie noce spędzone pod 
gołym niebem mogą mieć złe skutki 
zdrowotne. Obawiamy się, że doszło 
do odmrożenia stóp, noce były prze-
cież zimne - usłyszeliśmy od rodziny 
68-latka.

(zz)

Wyszedł z więzienia i zaginął

Będzie więcej strażników miejskich

Komendant straży miejskiej w 
Łęczycy w najbliższych dniach 
ogłosi nabór do jednostki
- informuje Tomasz Olczyk, komendant 
łęczyckich strażników. - Kiedy zwięk-
szy się liczba etatów, mam nadzieję że 
wrócimy do pracy dwuzmianowej, tak 
jak mamy zapisane w statucie i również 
popołudniami będziemy mogli wypeł-
niać swoje obowiązki.

Obecnie straż miejska pracuje do 
godziny 15. Jeśli wprowadzona zosta-
nie druga zmiana funkcjonariusze na 
służbie będą do godziny 22. Wkrótce 
ogłoszony ma być konkurs na wolne 
stanowiska w SM w Łęczycy.

(zz)

Wybory uzupełniające w lutym
10 lutego przyszłego roku wybrany zostanie brakujący radny do rady 
miejskiej w Łęczycy. Zgodnie z zarządzeniem wojewody łódzkiego z 
dnia 30 listopada zarządzono wybory uzupełniające w okręgu wybor-
czym nr 2, w którym będzie wybierany jeden radny. W okręgu tym 
w wyborach samorządowych do rady miasta wygrał Paweł Kulesza. 
W momencie, gdy wygrał również wyścig o fotel burmistrza Łęczycy, 
jego mandat do RM został z automatu wygaszony.

(zz)

Szlachetna 
Paczka w powiecie 

łęczyckim

W przyszłym roku wyższe podatki
Łęczyca Radni miejscy więk-

szością głosów zde-
cydowali o podniesieniu stawek 
podatku od nieruchomości. W 
przyszłym roku mieszkańcy za-
płacą więcej.

Podczas ostatniej sesji burmistrz 
Paweł Kulesza zaproponował rad-
nym podwyżkę podatków od nie-
ruchomości, bo jak argumentował, 
od 2012 roku nie było regulacji tych 
zobowiązań.

- Dlaczego wcześniej, kiedy był 
pan przewodniczącym rady, nie 
tylko nie wyrażał pan zgody na 
podwyżkę, ale był pan zdecydowa-
nym jej przeciwnikiem - pytał radny 
Zenon Koperkiewicz.

W odpowiedzi, burmistrz wska-
zał na ówczesne obawy jakie miał 
w związku dużą liczbą pełnomoc-
ników i doradców zatrudnionych 
przez burmistrza Krzysztofa Lipiń-
skiego.

- Podniesienie stawek podatków 
w tamtej sytuacji, w mojej ocenie mo-
głoby się skończyć nieracjonalnym 
wydatkowaniem środków - odparł 
burmistrz. 

Propozycja włodarza nie została 
przyjęta jednogłośnie. Ośmiu rad-
nych głosowało za podniesieniem 
stawek podatku od nieruchomości, 
trzech było przeciwnych (Zofia 
Wodzyńska, Agata Szkop, Zbigniew 
Lizak) i dwóch wstrzymało się od 
głosu (Zenon Koperkiewicz i Karol 
Zieliński).

Obecnie stawki podatków od 
nieruchomości wynoszą (od 1 mkw. 
powierzchni): za grunty pod dzia-
łalność gospodarczą – 0,81 zł; po-
zostałe grunty – 0,25 zł; za budynki 
mieszkalne – 0,66 zł; za budynki pod 
działalność gospodarczą – 20,98 zł. 

W przyszłym roku będą wynosiły 
(od 1 mkw. powierzchni): za grunty 

pod działalność gospodarczą – 0,90 zł; 
pozostałe grunty – 0,35 zł; za budynki 
mieszkalne – 0,71 zł; za budynki pod 
działalność gospodarczą – 22,00 zł. 

Warto dodać, że wyższe podatki od 
nieruchomości próbowali wprowadzić 
również poprzedni włodarze Łęczycy 

- burmistrz Krzysztof Lipiński oraz 
wykonująca zadania i kompetencje 
burmistrza Monika Kilar-Błaszczyk. 
W obu przypadkach, większością 
głosów, radni miejscy nie wyrazili 
na to zgody.

(mku)

kierowcy, uważajcie

W czwartek (13 grudnia) przed 
budynkiem KPP w Łęczycy zapar-
kuje mobilny punkt poboru krwi. 
Wszyscy, którzy chcą włączyć się w 
policyjną akcję krew mogą oddać 
od godziny 9.00. 
Jak dotychczas w trakcie trzech 
zbiórek do krwiobusu przed ko-
mendą zgłosiło się 84 osoby z czego 

krew pobrano od 74 co daje blisko 
34 litry leku dla ratowania życia. 
Przypominamy, że w ramach zbiór-
ki pod hasłem: „Sto litrów krwi na 
stulecie policji” można oddać krew 
na terenie województwa łódzkiego. 
Akcja ma charakter otwarty, zapra-
szani są więc wszyscy chętni. Zapla-
nowano łącznie siedem zbiórek.

kolejna zbiórka krwi
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Tylko do 22 grudnia

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 2019 R.

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 3 grudnia 
do 22 grudnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero w 2019 roku!”, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na 
dzień 15.11.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 8,60 %; cena towaru 2 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0,00%; 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2 120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł); 
wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 3 miesiące, 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z przesuniętym 
terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 22.12.2018 r. 
 
SALONY MEBLOWE SIADACZKA Krystyna Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w 
imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl 

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
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Wraz z pierwszym 
ochłodzeniem i roz-

poczęciem sezonu grzewczego 
najubożsi mieszkańcy zaczęli 
zastanawiać się, kiedy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęczycy będzie przyznawał 
zasiłki na zakup węgla. 

- Zbliża się połowa grudnia i 
trzeba już palić w piecu, bo choć 
nie ma mrozów, to w domu jest 
zimno. Nie każdy ma dodatkowe 
źródło dochodu czy pieniądze z 
500+. Mnie nie stać na zakup opału 
i czekam na wsparcie z ośrodka. 
Póki co wciąż go nie ma i zasta-
nawiam się, czy w ogóle będzie. 
W ubiegłym roku na początku 
grudnia pieniądze na węgiel już 
dostawaliśmy - usłyszeliśmy od 
jednej z podopiecznych ośrodka. 

- Podobno mają dawać, ale 
czy dadzą? Tego nie wiadomo. 
Ja akurat mam trochę drewna i 
na razie wystarcza, bo nie jest aż 
tak zimno, ale węgiel będzie po-
trzebny, gdy temperatura mocno 
spadnie. Niestety opał jest drogi i 
tak jak wiele innych osób czekam 
na pieniądze z ośrodka, to zna-
czące wsparcie - mówi kolejna 
łęczycanka korzystająca z pomocy 
MOPS-u.

Prace remontowe na 
ulicy Jana Kilińskiego w 

Łęczycy dobiegają końca. Choć dro-
gowcy cały czas pracują, to  wylano 
już ostatnią warstwę asfaltu i ulica 
została udostępniona dla zmotory-
zowanych. Utrudnienia w ruchu nie 
trwały długo, jednak zamknięcie na 
czas remontu ulicy przy miejskim 
targowisku było nieco kłopotliwe. 
Teraz ul. Kilińskiego pozbawiona jest 
dziur i nierówności.

(zz)

Trudna inwestycja w Łęczycy w tym roku nieco drgnęła. 
Dzięki kwocie ponad 438 tysięcy zł, którą pozyskało miasto 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dalszą budowę 
siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy oraz wcze-
śniej otrzymanych środkach w wysokości 750 tysięcy złotych możliwe 
było rozpoczęcie dalszych robót. W bieżącym roku w ramach budowy 
Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano dach, montaż sto-
larki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie ścian. 

(zz)

Trwają prace przy ŚDS

Koncert kolęd na 
góralską nutę

Łęczyca W kościele OO. 
Bernardynów w Łęczycy w czwartek (13 grud-nia) o godz.19.10. odbędzie się klimatyczny koncert kolęd i pastorałek. W świąteczny na-strój mieszkańców wprowadzi folkowa kapela „GÓRALSKA HORA” ze Szczyrku. Będzie to koncert pięknych polskich kolęd i pastorałek góralskich w nastrojowych oraz żywio-łowych aranżacjach muzycz-nych. Wstęp wolny.

kilińskiego już przejezdna

Jak się dowiedzieliśmy, kwestia 
pieniędzy przyznawanych na wę-
giel dla podopiecznych łęczyckiego 
ośrodka pomocy rozstrzygnie się w 
tym tygodniu.

- Jesteśmy w trakcie liczenia. Księ-
gowa ośrodka podlicza wszystkie 
pieniądze, które mamy na zasiłki 
celowe i zestawia je z wnioskami o 
przyznanie pomocy. Należy pod-
kreślić, że zasiłki na węgiel pochodzą 
z jednej puli zasiłków celowych, z 
których przyznawana jest również 
pomoc na żywność. W pierwszej 
kolejności ośrodek daje pieniądze 
na zakup jedzenia. To co nam zo-
stanie będzie rozdzielone na węgiel. 
Muszę jednak zaznaczyć, że nie jest 
to obligatoryjne, ale chcę uspokoić 
podopiecznych, że jeszcze nie było 
takiego roku, żebyśmy na węgiel nie 
przyznali zasiłków - wyjaśnia Iwona 
Porczyńska, kierownik MOPS w 
Łęczycy. - Informuję, że w drugiej 
połowie tygodnia wszystko powinno 
być już podliczone i klienci mogą się 
o to dowiadywać. Ośrodek ma czas 
do końca roku na wypłatę zasiłków 
celowych.

W tym roku wnioski o zasiłek 
celowy na zakup węgla złożyło w łę-
czyckim ośrodku 67 podopiecznych. 

(zz)

Iwona Porczyńska, kierownik 
MOPS w Łęczycy informuje, że w 
tym tygodniu podopieczni mogą 
dowiadywać się o kwestię zasiłków 
na węgiel

kieDy mopS Da na węgiel?
- pytają poDopieczni
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- Nie ma nic złego w 
proszeniu o jałmużnę, 

ale trzeba potrafić się zachować 
- komentują mieszkańcy, których 
denerwuje natarczywość jednej 
z łęczycanek. Kobieta przed 
marketami zaczepia ludzi i prosi 
o pieniądze lub drobne zakupy. 
Jak usłyszeliśmy, nie zawsze ze 
spokojem przyjmuje odmowę.

- Ta pani przy dużych sklepach 
jest bardzo często. Woła o drobne lub 
chce, żeby kupić jej jakieś produkty. 
Ma spore wymagania, bo jak prosi 
o masło, to ma być prawdziwe, nie 
margaryna do smarowania a mleko 
ma mieć wysoką zawartość tłuszczu. 
Z początku parę razy jej pomogłam, 
ale kiedy raz odmówiłam, to tak mnie 
zwyzywała, że aż zrobiło mi się słabo. 
Nawet wstyd to powtórzyć - usłysze-
liśmy od jednej z mieszkanek. - Kiedy 
ta pani jest trzeźwa, to nie zachowuje 
się wulgarnie, ale gdy wypije, to 
jest naprawdę niegrzeczna. Rozma-
wiałam o niej z kilkoma sąsiadami. 
Jesteśmy zdania, że ktoś powinien 
się nią zająć.

Kobieta, która przy sklepach za-
czepia mieszkańców jest znana w 
Łęczycy. Do najuboższych jednak 
nie należy, bo dostaje rentę.

Zapytaliśmy o problem zgłoszo-
ny redakcji w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

- Ta pani nie jest naszą podopiecz-

W piątek w hali spor-
towej w Grabowie 

zbierano pieniądze na rzecz dwoj-
ga niepełnosprawnych dzieci 
z gminy Grabów. Frekwencja 
dopisała.

Organizatorem koncertu było Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych „LABOR” z 
Chorek w gminie Grabów. Główny 
cel imprezy to zgromadzenie środ-
ków na likwidację barier architek-
tonicznych w domach rodzinnych 
Natalii i Kacpra. 

- Ustaliliśmy z rodzicami dzieci, 
że najlepszym rozwiązaniem byłby 
zakup i montaż wind w domach 
rodzinnych dzieci - mówi Anna 

Chmielecka, prezes stowarzysze-
nia. - W imprezie uczestniczyło 
około 300 osób. Podczas koncertu 
była prowadzona zbiórka do puszek 
oraz licytacje. Jeszcze nie wiemy ile 
pieniędzy udało nam się zebrać, ale 
akcję pomocową zaplanowaliśmy 
do 30 czerwca 2019 roku. Przed-
sięwzięcie nie było łatwe, dlate-
go jesteśmy wdzięczni za pomoc 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację i przebieg koncertu.

Oprócz szlachetnego celu, nie 
sposób pominąć faktu, że publicz-
ność świetnie się bawiła przy mu-
zyce zespołów: Milano, Marcus Piu, 
Mavers, Diwers Dance, Archi Gavi.

(mku)

Podczas drugiego spotkania 
radnych gminy Grabów obecnej 
kadencji ustalono nowe stawki 
podatków lokalnych i wynagro-
dzenie wójta Janusza Jagodziń-
skiego.

Najwięcej emocji wśród miesz-
kańców wzbudza zwykle podatek 
rolny, czemu trudno się dziwić. 
Grabów to gmina typowo rolnicza, 
w której znaczną część dochodów 
stanowi podatek rolny za tzw. hek-
tar przeliczeniowy. Mieszkańców 
czekają podwyżki.

- O tym, że kondycja finansowa 
gminy nie jest najlepsza nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Prawdopodobnie 
dlatego radni postanowili zagłosować 

za wzrostem podatku rolnego, który 
obecnie na mocy podjętej uchwały 
będzie o 2,5 zł wyższy. Oznacza to, że 
rolnicy zapłacą 49 zł za hektar przeli-
czeniowy. Na tym samym poziomie 
natomiast  pozostawiono podatki od 
nieruchomości jak również zwolnienia 
od budynków mieszkalnych - wyjaśnia 
wójt Janusz Jagodziński.

Zgodnie z uprawnieniami, radni 
przyjęli również stawkę wyna-
grodzenia dla włodarza gminy w 
wysokości: 4700 zł wynagrodzenia 
zasadniczego, 1700 dodatku funk-
cyjnego, 30% czyli 1920 dodatku 
specjalnego i 20% dodatku stażo-
wego. 

(mku)

W sobotę rano doszło do tragedii w miejscowości Błonie. 77-letni mężczyzna odebrał sobie życie.  Powiesił się w swoim domu. Na miejsce pojechały wszystkie służby ratunkowe - straż pożarna, policja i pogotowie. 
(zz)

Łęczyca

Grabów

Gm. Łęczyca

samobójstwo w Błoniu

rolnicy z gminy Grabów 
zapłacą więcej 

niejeDneGo zDenerwowała

Kobieta najczęściej prosi o pieniądze przy łęczyckich marketach

ną, ale wiem o kogo chodzi. Też 
często widzę ją przy sklepach. Za-
wsze powtarzam jej, że w ogóle nie 
powinna prosić o pieniądze, bo nie 
musi. Nigdy jednak nie słyszałam, 
żeby była wulgarna, ale mogę przy 
najbliższej okazji z nią o tym poroz-
mawiać - mówi Iwona Porczyńska, 
kierownik MOPS w Łęczycy.

Sprawę zasygnalizowaliśmy też 
w straży miejskiej. Komendant od 
nas dowiedział się o problemie.

- Prośba o jałmużnę nie jest wy-
kroczeniem, ale natarczywość już 
tak. Do nas nigdy nie wpłynęła żad-
na skarga na tę panią a ewentualne 
kroki możemy podejmować dopiero 
po oficjalnym zawiadomieniu - 
usłyszeliśmy od Tomasza Olczyka 
ze SM w Łęczycy. - Jeśli spotkamy 
tę panią, to możemy zwrócić jej 
uwagę, aby przestrzegała zasad 
współżycia społecznego.

(zz)

uDany koncert 
charytatywny

W organizację koncertu zaangażowali się też strażacy ochotnicy ze 
Sławęcina. Na zdjęciu również ochotnicy z OSP Łęczyca i OSP Borucice oraz 
członkowie stowarzyszenia

kto będzie rządził Daszyną?

Czy Monika Kilar-Błaszczyk będzie rządzić w gminie Daszyna?

Gmina Daszyna formalnie nie 
ma włodarza. Wybrany w wy-
borach na wójta Zbigniew Woj-
tera nie złożył ślubowania, bo 
jego wniosek o przepustkę nie 
został pozytywnie rozpatrzony. 
Wojewoda wystąpił do premiera 
o wyznaczenie osoby wykonują-
cej zadania i kompetencje wójta 
gminy Daszyna. Czy będzie to 
Monika Kilar-Błaszczyk, którą w 
lipcu 2017 roku premier powołał 
do wykonywania obowiązków 
burmistrza Łęczycy?

Sytuacja w gminie Daszyna jest 
dość skomplikowana. Mieszkań-
cy na kolejną kadencję wybrali 
poprzedniego wójta Zbigniewa 
Wojterę, który od maja prze-
bywa w areszcie. Prokuratura 
zarzuca mu, że mógł kierować 
zorganizowaną grupą przestępczą 
wyłudzającą dotacje z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Łęczycy. Chodzi o 11 
mln złotych. Tymczasowy areszt 
został przedłużony do 14 lutego 
przyszłego roku, jednak nie ma 
pewności, że Zbigniew Wojtera w 
walentynki opuści areszt. Prawo 
przewiduje, że na złożenie ślubo-
wania wójt-elekt ma 3 miesiące 
od daty ogłoszenia wyników 
wyborów. Na inauguracyjną sesję 
rady gminy Zbigniew Wojtera nie 
otrzymał przepustki.

W związku z wnioskiem woje-
wody do premiera o wyznaczenie 

osoby wykonującej zadania i kom-
petencje wójta Daszyny, pojawiły 
się spekulacje, kto mógłby objąć 
tę funkcję. Nazwisko Moniki Ki-
lar-Błaszczyk, która przez półtora 
roku kierowała urzędem miejskim 
w Łęczycy często pojawia się w 
przypuszczeniach mieszkańców. 

- Nie wiem, kogo premier wy-
znaczy na to stanowisko, ale z 
całą pewnością mogę powiedzieć, 
że nie będę to ja - zapewnia M. 
Kilar-Błaszczyk, która od 22 li-
stopada jest zastępcą wójta gminy 
Łęczyca.

(zz)
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Wniosek miasta Łę-
czyca na przebudowę 

kolejnej drogi lokalnej – ul. Gór-
niczej znalazł się na ostatecznej 
liście rankingowej, ogłoszonej 
przez wojewodę łódzkiego w ra-
mach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019.

Po zatwierdzeniu listy przez 
ministra właściwego do spraw 
transportu (do 20 grudnia br.), 
uchwaleniu budżetu miasta oraz 
podpisaniu umowy przyznającej 
dofinansowanie, w przyszłym roku 
miasto zrealizuje inwestycję polega-
jącą na kompleksowej przebudowie 
nawierzchni jezdni ul. Górniczej 
wraz z ciągami pieszymi. Wartość 
zadania wynosi 4 330 000 zł. Miasto 
pozyskało maksymalne dofinan-
sowanie wynoszące 50% kosztów, 
czyli 2 165 000,00 zł.

Wniosek powiatu łęczyckiego 

również znalazł się na liście rankin-
gowej. Inwestycja pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2520E w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w ciągu ulicy Belweder-
skiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy” 
znalazła się na 2 miejscu ostatecznej 
listy rankingowej.

Wartość całej inwestycji plano-
wana jest na kwotę 1 583 968,00 zł, 
z czego kwota dofinansowania ze 
środków państwowych ma wynieść 
791 984,00 zł. Taka sama kwota jest 
także wkładem własnym ze strony 
powiatu łęczyckiego.

- W ramach inwestycji planujemy 
przebudować zjazd z ulicy Lotni-
czej na ulicę Belwederska w Łęczy-
cy. Długość całego odcinaka wynosi 
0.623 km i jest to bardzo ważny 
odcinek ze względu na strategiczny 
charakter drogi – podkreśla Paweł 
Wołoszyn, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych. - Chodzi tu przede 

- Dlaczego w urzędzie 
miasta zatrudniono 

nowego sekretarza bez konkur-
su? - pytają mieszkańcy, którzy 
są zdziwieni dość szybką zmianą 
osoby pełniącej tę funkcję w ma-
gistracie. 
Czy konkurs na stanowisko sekreta-
rza w urzędzie miasta był potrzebny, 
a może nie? Urząd wyjaśnia.
- Stanowisko sekretarza miasta 
Łęczyca nie jest stanowiskiem z 
powołania. Z osobą piastującą to 
stanowisko burmistrz zawiera umo-
wę o pracę. Zgodnie z art. 22 Ustawy 
o pracownikach samorządowych 

zawarto porozumienie między sta-
rostą powiatu łęczyckiego - panem 
Januszem Mielczarkiem a burmi-
strzem Miasta Łęczyca - panem 
Pawłem Kuleszą, na mocy którego 
przeniesiono pracownika samorzą-
dowego - pana Edwarda Banasika 
- Kierownika Wydziału Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej na stanowisko sekretarza miasta 
Łęczyca od dnia 28 listopada 2018 r. 
Pracownik wyraził zgodę na przenie-
sienie do pracy w urzędzie miejskim 
w Łęczycy - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej z urzędu miasta.

(mku)

Warsztaty samocho-
dowe nie mogą narze-

kać na brak klientów do wymiany 
opon z letnich na zimowe. Choć 
pierwsze przymrozki i ślizgawice 
mamy za sobą, wielu kierowców 
jeszcze opon nie wymieniło.

Na pytanie czy zmieniać opony z 
letnich na zimowe, prawie nikt nie 
ma wątpliwości. Oczywistym jest, 
że w znacznym stopniu poprawia 
to bezpieczeństwo na drogach. Po-
zostaje więc pytanie, kiedy najlepiej 
udać się do wulkanizatora.  

- Najlepiej, kiedy nie ma kole-
jek - mówi z uśmiechem Elżbieta 
Małecka, właścicielka zakładu wul-
kanizacji i serwisu opon. - A tak na 
poważnie, opony najlepiej zmienić, 
kiedy temperatura na zewnątrz 
oscyluje w okolicy ok. 7 stopni C. 

Nie wszyscy wymienili opony
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

W tym roku nie zanotowaliśmy, z 
korzyścią dla klientów, ogromnych 
kolejek, może dlatego, że część 
kierowców pomyślała o wymianie 
opon już w połowie października. 
Są jednak i tacy, którzy czekają na 
pierwszy śnieg. Niemniej opony już 
powinny być wymienione. 

(mku)

Pytania o sekretarza

Górnicza z dofinansowaniem

W przyszłym roku ulica Górnicza 
ma zostać wyremontowana
wszystkim o dojazd do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Łęczycy, siedziby Straży Pożarnej i 
innych ważnych ośrodków.

(zz)

gry na kryptowalutę
Łęczyca Otwarty niedawno 

w Łęczycy punkt ze 
stanowiskami do gry na krypto-
walutę wzbudził spore zainte-
resowanie wśród mieszkańców. 
Zwłaszcza starsze osoby chcą 
wiedzieć, co to za miejsce i czy 
jest legalne. Lokalizacja punktu 
w pobliżu szkoły to dodatkowy 
sygnał do niepokoju.

Z redakcją skontaktował się jeden 
z mieszkańców, który zastanawia 
się, czy w lokalu można uprawiać 
hazard i czy punkt działa zgodnie 
z prawem.

- Nie wiem na czym polegają 
te całe bitcoiny, ale dzieci z bloku 
tłumaczyły mi, że gra się w gry po 

wykupieniu wirtualnych 
walut. Podobno można 
na tym wygrać pienią-
dze. Od razu zapaliła mi 
się czerwona lampka, bo 
skoro dzieci w wieku 
szkolnym są tak dobrze 
zorientowane, to znaczy 
że być może miały z tym 
styczność - usłyszeliśmy od 
łęczycanina. - Poszedłem 
do tego miejsca. Akurat 
był w nim pracownik ob-
sługujący automat do wy-
kupywania kryptowalut. 
Zapytałem, dlaczego to 
miejsce jest ogólnodostępne, 
zwróciłem uwagę, że tuż obok jest szko-

ła a w tym miejscu 
nie ma żadnego 
pracownika, któ-
ry weryfikowałby 
chociażby wiek 
grających a prze-
cież w gry na pie-
niądze dzieci grać 
nie mogą. Usły-
szałem, że przy 
wejściu mają być 
zamontowane 
bramki. Oso-
ba wchodząca 

będzie “oceniana” przez 
pracownika za pomocą 
kamery. Będzie on decydo-
wał, czy otworzyć bramkę, 
czy też nie.

Takie tłumaczenie nie 
uspokoiło mieszkańca 
bowiem bramek póki co 
nie ma a lokal jest otwarty 
całą dobę. Wątpliwości 
wzbudza też fakt, czy gra-
nie za wykupione wcze-
śniej wirtualne pieniądze 
jest zgodne z prawem.

O prawne aspekty gier 
na kyptowalutę zapytali-
śmy w Izbie Administra-

cji Skarbowej w Łodzi.
“Ustawa o grach hazardowych z 

dnia 19 listopada 2009 r. dopuszcza 
możliwość urządzania i prowadzenia 
gier na automatach hazardowych 
jedynie w kasynach gry i w salonach 
gier, przy czym prowadzenie salonów 
gier objęte jest monopolem państwa. 
Wykonywanie monopolu państwa w 
zakresie działalności hazardowej na 
automatach powierzono spółce Totali-
zator Sportowy S.A. Do chwili obecnej 
w Łęczycy nie działa żaden legalny 
salon gier na automatach, prowadzony 
przez spółkę Totalizator Sportowy S.A. 

Oznacza to, że podmioty prywatne 
nie mają możliwości urządzania gier 
na automatach poza kasynami gier, 
a wszystkie automaty do gier hazar-
dowych, bez względu na ich rodzaj, 
działające poza kasynami i legalnymi 
salonami gier działają nielegalnie. 

Izba Administracji Skarbowej w Ło-
dzi sukcesywnie kontroluje wszystkie 
punkty, co do których istnieje podejrze-
nie, że odbywają się w nich nielegalne 
gry hazardowe, bez względu na rodzaj 
zainstalowanych w nich urządzeń. W 
przypadku podejrzenia urządzania 
gier hazardowych bez odpowiednich 
koncesji i zezwoleń, zatrzymane urzą-
dzenia są badane przez biegłego, który 

ostatecznie rozstrzyga, czy są to urzą-
dzenia do gier hazardowych. Stąd też 
o hazardowym charakterze można 
mówić w odniesieniu do konkret-
nego, kontrolowanego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, że do 
chwili obecnej Izba Administracji 
Skarbowej w Łodzi zatrzymała sie-
dem stanowisk komputerowych, na 
których prawdopodobnie możliwe 
jest prowadzenie nielegalnych gier 
hazardowych z wykorzystaniem 
kryptowalut. W sprawie prowa-
dzone jest postępowanie karne 
skarbowe.” - czytamy w odpowiedzi 
przesłanej przez mł. asp. Beatę Biń-
czyk, oficera prasowego IAS w Łodzi.

CZyM JeST BITCOIN? 
Bitcoin to najbardziej popularna w skali światowej wirtualna 
waluta, a właściwie kryptowaluta, która od pewnego czasu 
stanowi cel inwestycyjny wielu różnych inwestorów. Bitcoiny 
są obecne również na polskim rynku finansowym. Pytanie 
tylko, jak jest z ich legalnością? W naszym kraju jak dotych-
czas nie powstały żadne dedykowane regulacje dotyczące 
funkcjonowania kryptowalut i giełd kryptowalutowych. 
Posługiwanie się Bitcoinem w Polsce należy uznać jednak za 
w pełni legalne na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 
6655 Ministerstwa Rozwoju i Finansów. 

Punkt zlokalizowany jest w pobliżu 
szkoły podstawowej

W lokalu są dwa stanowiska do 
gry

W automacie można 
kupić kryptowalutę
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Uniejów 

W całej Polsce Po-
wiatowe Urzędy 

Pracy czekają na przyjęcie przez 
Sejm nowej ustawy o rynku 
pracy. Mówi się o rewolucji i 
korzyściach dla bezrobotnych a 
także pracodawców. Jakie będą 
to zmiany? - pytamy Dariusza 
Szewczyka, dyrektora PUP w 
Poddębicach.

- Rzeczywiście w urzędach 
pracy zapowiadane zmiany są 
wyczekiwane. Kłopot jednak w 
tym, że projekt jest co jakiś czas 
odkładany i tak na dobrą sprawę 
nie wiadomo, kiedy zostanie 
przyjęty. Idea zapowiadanych 
zmian jest słuszna. Cieszę się, że 
ministerstwo pomyślało o staży-
stach, którzy często traktowani 
są jako bezpłatna siła robocza. To 

Niektórzy wierni nie rozumieją, jakie 
znaczenie w życiu kościoła mają tytuły 
nadawane duchownym. Tym bardziej, 
że papież Franciszek już ponad 4 lata 
temu zniósł tytuły honorowe księży. 
Tymczasem w Uniejowie dość często 
tytułuje się miejscowego proboszcza 
tytułem infułata. 

Dokument ze Stolicy Apostolskiej 
informuje o decyzji papieża Franciszka 
o pozostawieniu wśród honorowych 
odznaczeń jedynie tytułu Kapelana 
Jego Świątobliwości. Pozostałe dwa, a 
więc tytuł infułata (Protonotariusza 
Apostolskiego) oraz prałata nie będą 
już przydzielane. 

Obserwatorzy orzekli, że decyzja jest 
elementem reformy duchowieństwa 
oraz walki z karierowiczostwem w 
Kościele. 

Ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, pro-
boszcz uniejowskiej parafii, otrzymał 
tytuł infułata ponad rok temu. Niektó-
rzy pytają, czy w polskim Kościele nie 
słucha się papieża. 

Wystarczy przeczytać kilka komen-
tarzy w internecie, aby wiedzieć, że 
sprawa kościelnych tytułów dla księży 
jest bardzo kontrowersyjna.

„Co czytam o naszym proboszczu, to 
tylko infułat i infułat. Po co? Proboszcz 

Poddębiccy policjan-
ci wspólnie z przed-

stawicielami urzędu miasta w 
Uniejowie zorganizowali dla 
dzieci uniejowskiej podstawówki 
niespodziankę. 6 grudnia gość 
specjalny – mikołaj wraz z dzielni-
cowymi w ramach akcji „Mikołaj 
na drodze oraz Dzień Odblasków 
2018” wspólnie wręczali najmłod-
szym upominki.

Każdego roku policyjny mikołaj 
odwiedza inną placówkę szkolną 
na terenie powiatu. To już kolejna 
akcja prewencyjna, która ma na celu 
zadbać o bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu. Dzięki współpracy z 
urzędem miasta w Uniejowie, szkol-

ks. infułat z uniejowa 

Poddębice

odblaskowe mikołajki 

na młodzież oraz mieszkańcy gmi-
ny otrzymali elementy odblaskowe, 
które o tej porze roku są niezbędne.

Będzie rewolucja, czy tylko poprawki?
właśnie w poddębickim urzędzie 
pracy stażyści stanowią tę grupę, 
która jest bardzo aktywna. Chodzi 
o to, aby staże były krótsze, bardziej 
efektywne i lepiej płatne. Propono-
wane przepisy mają skrócić okres 
realizacji stażu. Obecnie staż może 
trwać od 3 do 6 miesięcy, a dla 
osób poniżej 30. roku życia do 12 
miesięcy. Po zmianach staż wyno-
siłby do 6 miesięcy dla wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych. 
Ministerstwo zakłada także, że 
okres staży odbywanych przez 
bezrobotnego nie będzie mógł prze-
kraczać 24 miesięcy. Stażysta będzie 
mógł odbyć u jednego organizatora 
łącznie 12 miesięcy stażu. Aby pra-
codawca mógł ponownie przyjąć 
byłego stażystę na staż, powinny 
upłynąć minimum 24 miesiące od 

dnia zakończenia poprzedniego 
stażu, zatrudnienia lub przygo-
towania zawodowego u niego. 
W nowej ustawie o rynku pracy 
znajdą się także nowe mechanizmy 
uniemożliwiające stosowanie staży 
zamiast zatrudnienia i traktowania 
stażystów jako darmowej siły robo-
czej oraz silniejszego powiązania 
stażu z zatrudnieniem po nim. 
Zgodnie z nową ustawą o rynku 
pracy, stażyści dostaną więcej 
pieniędzy. Wysokość stypendium 
wypłacanego stażyście przez urząd 
pracy wzrośnie ze 120 do 140 proc. 
zasiłku dla bezrobotnych. Za okres 
udokumentowanej niezdolności 
do pracy bezrobotny będzie mógł 
pobierać zasiłek w wysokości 50 
proc. wartości stypendium.

(ps)

sens tytułów kościelnych 

Na zdjęciu ks. proboszcz Andrzej 
Ziemieśkiewicz 
to proboszcz. Szacunek zdobywa się 
nie przez tytuł, a przez to jakim jest 
duchownym” - to tylko jedna z opinii. 

Nie brakuje też wiernych, którzy 
chwalą to, iż Kościół nadal tytułuje 
niektórych księży. 

„Ja nie mam nic przeciwko hierarchii 
w Kościele. To zupełnie naturalne. Ta 
struktura kościelna to różne rodzaje 
posługiwania a nie pozycja księdza” 
- czytamy w kolejnym internetowym 
wpisie. 

Co oznacza kościelny tytuł infułata?
To duchowny katolicki nie będący 

biskupem, ale mający prawo noszenia 
infuły (liturgiczne nakrycie głowy) 
podczas uroczystych obrzędów. 

(ps)
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Poddębice

Poddębice

Uniejów 

Pomimo wcześniej-
szych zapowiedzi 

urzędu miasta, wciąż nowe przy-
stanki ustawione na obrzeżach 
miasta przy drodze krajowej nr 
72 nie mają zadaszenia. Burmistrz 
Piotr Sęczkowski zapewnia, że w 
tej sprawie będzie interweniował 
u wykonawcy. Pasażerowie się 
denerwują. 

- Ten pomysł z likwidacją przy-
stanków przy ul. Przejazd wielu 
ocenia źle. No, ale stało się. Jeśli 
chodzi o te przystanki, to już kilka 
razy było zapowiadane ustawienie 
wiat. Jak do tej pory, skończyło się 
jedynie na zapowiedziach a pogoda 
jest coraz gorsza. 

Burmistrz Sęczkowski zapo-
wiedział, że o zadaszeniu będzie 
rozmawiał z firmą odpowiedzialną 
za ustawienie wiat. 

- Jak przypuszczam brakuje im pra-
cowników. Ale nie może być tak, że 
w nieskończoność będzie odwlekany 
termin rozpoczęcia prac. Będę się sta-
rał, aby wiaty przystankowe stanęły 
jeszcze w tym roku – usłyszeliśmy. 

Dużo czasu nie pozostało. Pasaże-
rowie mają nadzieję, że już wkrótce 
nie będą moknąć czekając na busa. 

(ps)

Niektórzy mieszkań-
cy nie pozostawiają 

suchej nitki na funkcjonariuszach, 
którzy – ich zdaniem – wykazują 
się zbytnią nadgorliwością. Pan 
Mirosław był „ofiarą” policjantów 
w ub. tygodniu. Otrzymał mandat 
za spożywanie procentów pod 
chmurką. Jak nam powiedział, nie-
dawno policja ukarała go również za 
to, że rzucił na chodnik niedopałek 
papierosa. 

- To jest chore. Człowiek spokojnie 
pije sobie piwo a tu podjeżdżają i wle-
piają mandat. Czy naprawdę policja nie 
ma co robić w Poddębicach? - denerwu-

Spacerując po par-
ku rzuca się w oczy, 

przy jednej z głównych alejek, 
marmurowa płyta z inskrypcjami. 
Czy jest to płyta nagrobna? Nie 
brakuje turystów, którzy właśnie 
tak myślą. 

- Jestem z Łodzi i niedawno 
przechadzałem się w parku. Za-
uważyłem płytę, która skojarzyła 
mi się od razu z płytą nagrobną. 
Jest to ciemny marmur i imię oraz 
nazwisko mężczyzny. Pomyślałem 
sobie, co taka płyta robi w tym 
miejscu? - usłyszeliśmy od turysty. 

Urząd miasta wyjaśnia:
„Odczucia estetyczne to indywi-

dualna sprawa każdego. Z całą pew-
nością nie jest to płyta nagrobna. To 
zamieszczone przez studentów i 
wykładowców ASP nazwiska au-
torów prac (rzeźby w parku), które 
zostały po zeszłorocznym plenerze 
malarskim. O pracach wykonanych 
w parku należałoby dyskutować 

Mieszkańcy informują o coraz większej liczbie bezpańskich psów. Czy gmina wie o pro-blemie?
Urząd zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację. 
„W tym roku, na zlecenie gmi-ny, odłowiono 61 psów – mówi Magdalena Jaworska z poddę-bickiego magistratu. - Gmina Poddębice ma podpisaną umowę z przedsiębiorcą Longinem Sie-mińskim, prowadzącym działal-ność w Wojtyszkach, w zakresie odławiania, transportu bezdom-

Burmistrz interweniuje,
pasażerowie krytykują

Psy biegają po Poddębicach

nych zwierząt z terenu gminy do schroniska oraz zapewnienia opieki nad zwierzętami. Utrzy-manie jednego psa z wymaganą obsługą, w tym weterynaryjną za jedną dobę, to koszt 5,54 zł brutto.
(ps)

naGroBna Płyta w miejskim Parku?
właśnie z przedstawicielami ASP w 
Łodzi. Co roku profesorzy z grupą 
studentów przyjeżdżają na plener 
malarski, część prac została także 
wykonana 
w ramach 
f e s t iwa -
lu sztuki 
u l o t n e j . 
S t a ra my 
się arty-
stom da-
wać wol-
ną rękę co 
do  t wo -
r z o n yc h 
w prz e -
strzeni miejskiej prac. Dotychczas 
owocowało to bardzo dobrymi 
projektami, których odbiorcami 
są mieszkańcy i turyści. Bywa, 
że niektóre z prac spotykają się z 
różnym odbiorem, ale to przecież 
indywidualna kwestia. My cieszy-
my się, że zarówno mieszkańcy 

jak i odwiedzający uzdrowisko 
turyści mogą w przestrzeni miej-
skiej i uzdrowiskowej obcować ze 
sztuką – mówi Maciej Bartosiak z 
uniejowskiego urzędu. 

(ps) 

Policja jest czujna 

Mandatami sypią jak z rękawa 

Pan Mirosław pokazuje mandat

je się ukarany mężczyzna. - Czuje się 
osaczony. Policjanci ukarali mnie też za 
to, że rzuciłem na chodnik peta. Czy to 
jest normalne? 

Fakt. Z punktu widzenia amatorów 
procentów zachowanie policji można 
by uznać za nadgorliwe. Jak się okazuje, 
również inni mieszkańcy uważają, że 
policja powinna jednak skupić swoje 
działania na bardziej poważnych 
sprawach. 

- Jak to mówią, jak ich potrzeba, to 
ich nie ma – mówi pani Wanda. - Z 
moich obserwacji wynika, że policjanci 
faktycznie skupiają się na osobach nad-
używających alkoholu lub sikających w 

miejscach publicznych. Oczywiście nie 
można tego bagatelizować, ale trzeba 
zachować odpowiednie proporcje. 

(ps)

mniej dla starosty
tyle samo dla burmistrza
Poddębice Radni powiatowi, 

zgodnie z rozpo-
rządzeniem rady ministrów z 
15 maja tego roku w sprawie 
wynagradzania pracowników sa-
morządowych, przyjęli uchwałę 
zgodnie z którą starosta Małgo-
rzata Komajda będzie zarabiać o 
20 procent mniej w porównaniu 
z pensją poprzednika Ryszarda 
Ryttera.

Dokładnie 10 180 zł brutto – tyle 
będzie zarabiać starosta Komaj-
da.  Choć będzie otrzymywać 
mniejszą pensję od byłego staro-
sty Ryttera, to i tak jej pensja jest 
wyższa od tej, którą otrzymywała 
jako dyrektor Zespołu Szkół w 
Uniejowie. Średnio co miesiąc 
M. Komajda zarobi w starostwie 
o 2 500 zł więcej niż na posadzie 
dyrektorskiej. 

- Nie chciałabym komentować 
spraw związanych z moim wyna-
grodzeniem. Są inne ważniejsze 

sprawy w powiecie – usłyszeliśmy 
od starosty M. Komajdy. 

Podczas ostatniej sesji powiatowej 
powołano składy trzech stałych ko-
misji rady powiatu w Poddębicach

Przewodniczącym komisji fi-
nansów, rozwoju gospodarczego 
i ochrony środowiska został Sta-
nisław Katusza, zastępcą Dariusz 
Twardowski. Członkami zostali: An-
drzej Bartnik,  Ewa Bednarek, Piotr 
Binder, Zdzisław Cyganiak, Leszek 
Chmielecki, Piotr Kozłowski, Seba-
stian Romanowski i Beata Przybylska. 

W skład komisji oświaty, kultu-
ry, zdrowia i pomocy społecznej 
weszli: Danuta Pecyna – przewod-
nicząca, Piotr Kozłowski – zastępca, 
członkowie: Andrzej Bartnik, Ewa 
Bednarek, Piotr Binder, Błażej Du-
dziński, Andrzej Krajewski, Beata 
Przybylska oraz Anna Rogalska. 

Ostatnią z powołanych 
komisji stałych w trak-
cie wtorkowej sesji była 
komisja rewizyjna. Jej 
przewodniczącym został 
Wieńczysław Kaźmier-
czak, zastępcą Stanisław 
Katusza, sekretarzem Da-
nuta Pecyna, członkami: 
Błażej Dudziński i Przemy-
sław Jaszczak.

* * * 
Burmistrz Piotr Sęcz-

kowski będzie zarabiał 
tyle samo. Pensja włodarza 
Poddębic wynosi 10 572 zł 
brutto.

Komisja rewizyjna - przewodni-
czący Bogumił Kabaciński, członko-
wie: Jacek Bienias, Emilia Błaszczyk, 
Włodzimierz Jurkiewicz, Andrzej 
Twardowski.

Komisja skarg, wniosków i petycji 
- przewodnicząca Halina Tomczyk, 
członkowie: Dariusz Szewczyk, To-
masz Walczyk, Stanisław Wiaderek, 
Andrzej Lodziński.

Komisja rozwoju gospodarczego, 
budżetu i finansów - członkowie: 
Emilia Błaszczyk, Paweł Gogulski, 
Bogumił Kabaciński, Andrzej Lo-
dziński, Paweł Plewiński, Sławomir 
Stelmasiak (wybór przewodniczące-
go podczas najbliższej sesji).

Komisja oświaty, zdrowia i kul-
tury - członkowie: Jacek Bienias, 
Bogumił Jóźwiak, Andrzej Twar-
dowski, Dariusz Szewczyk, Tomasz 
Walczyk, Ireneusz Napieraj (wybór 
przewodniczącego podczas najbliż-
szej sesji).

Komisja rolnictwa, ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa publicznego i 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
- członkowie: Stanisław Wiaderek, 
Bogumił Jóźwiak, Włodzimierz Jur-
kiewicz, Andrzej Lodziński, Ireneusz 
Napieraj, Sławomir Stelmasiak, Hali-
na Tomczyk (wybór przewodniczące-
go podczas najbliższej sesji).

(ps)

Starosta M. Komajda będzie 
zarabiać 10 180 zł brutto

Pensja burmistrza P. Sęczkowskiego nie 
zmieniła się – wynosi 10 572 zł brutto
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 312: Czas to najlepszy lekarz.
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* - Ile razy mam powtarzać, że nie 
wolno pić w pracy?! 
- Ale panie majster! Kto tu pracuje?! 

* * *
* – Dlaczego zatrudnia pan w swojej 
firmie tylko żonatych mężczyzn? 
– Są przyzwyczajeni do poniżeń i obelg, 
poza tym nie spieszy im się, żeby punktualnie wychodzić 
z roboty. 

* * *
* Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, dzwoni mi w uszach! Co mam robić? 
- Przede wszystkim: nie otwierać. 

* * * 
* Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie 
maseczkę na twarz.  
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.  
- Bo chcę być piękna. 
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę.  
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?! 

* * *
* Żona proponuje mężowi: 
- Kochanie, sprawmy sobie wspaniały weekend! 
- Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w ponie-
działek. 

* * *
* Konduktor w pociągu pyta się podróżującej z psem 
blondynki: 
- Czy pani zapłaciła za tego psa? 
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny! 

* * *
* Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 

KReM Z BATATÓW Z FeTą
Składniki:
3/4 kg batatów 
4 szklanki bulionu warzyw-
nego 
2 łyżki oleju 
1 cebula 
2 ząbki czosnku 
1 opakowanie sera feta (150 
g) 
4 łyżki pestek dyni 
1/2 łyżeczki ostrej papryki w 
proszku 
1/2 łyżeczki zmielonego kmi-

nu rzymskiego 
listki świeżej kolendry 
sól  
świeżo mielony czarny pieprz

etapy przygotowania:
Pestki dyni upraż na patelni. 
Zdejmij z ognia i odstaw. Fetę 
pokrój w kostkę. Cebulę pokrój 
w piórka. Czosnek pokrój w 
cienkie plasterki. Bataty obierz 
i pokrój w kostkę. W garnku 
rozgrzej olej i smaż na nim ce-
bulę 2-3 minuty, aż się zeszkli. 
Czosnek dodaj do cebuli i smaż 
kolejną minutę. Do pozostałych 
składników dodaj bataty i smaż 
przez kolejne 5 minut. Dopraw 
solą, świeżo mielonym czar-
nym pieprzem, ostrą papryką 
i kminem rzymskim. Warzywa 
zalej bulionem i doprowadź do 
wrzenia. Gotuj przez 15 minut. 
Od czasu do czasu zamieszaj. 
Garnek z zupą zestaw z ognia. 
Zupę zmiksuj na gładki krem. 
Krem podawaj z pokrojoną w 
kostkę fetą i prażonymi pestka-
mi dyni. Talerze ozdób listkami 
świeżej kolendry. 

 PARÓWK I  Z AP I e K ANe  Z 
SZyNKą DŁUGO DOJRZeWA-
JąCą I SeReM
Składniki:
8 parówek z indyka 
8 plastrów szynki długo doj-
rzewającej 
4 plastry żółtego sera 
do podania garść roszponki i 
keczup 

etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. 
Każdą parówkę natnij wzdłuż, 
tak aby nie przeciąć jej na dwie 

połowy. Ser żółty pokrój w słup-
ki. Do każdej parówki włóż po 
dwa słupki sera żółtego i zawiń 
w szynkę długo dojrzewającej. 
Gotowe parówki ułóż na blasze 
do pieczenia. Wstaw do pie-
karnika i zapiekaj 12-15 minut, 
aż szynka będzie apetycznie 
zarumieniona. Na półmisku lub 
desce do serwowania rozłóż 
roszponkę. Ułóż na niej upie-
czone parówki. 

PUDDING RyżOWy Z 
JABŁKAMI POD CHRUPIąCą 
PIeRZyNKą CZeKOLADOWą
Składniki:
4 serki wiejskie (4 x 200 g) 
10 dag ryżu (1 torebka) 
3 jabłka 
2 szklanki czekoladowego 
crunchy z orzechami 
1 szklanka mleka 
1/2 szklanki cukru trzcinowego 
1 łyżka masła 

etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. 
Jabłka obierz i pokrój kostkę. 
Przełóż do dużej miski. Dodaj 
serki wiejskie, mleko, ryż i cu-

kier. Wymieszaj .  Formę do 
zapiekania wysmaruj masłem. 
Przelej do niej masę. Wierzch 
posyp crunchy.  Wstaw do 
piekarnika i piecz 1 godzinę. 
Podawaj na ciepło lub zimno.
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W sobotę po raz XIV w Łęczycy odbył się Rajd Mikołajkowy. Na terenie miasta pojawiło się aż 1750 
uczestników tej wyjątkowej, przedświątecznej pieszej wędrówki. Dzieci, młodzież i dorośli przybyli z 
kilku powiatów województwa łódzkiego, by wspólnie cieszyć się czasem oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia. Spacer ulicami Łęczycy wywoływał radość nie tylko na twarzach rozśpiewanych turystów, 
ale również obserwujących ich przechodniów. Mikołaje przeszli z parku miejskiego pod ratusz, gdzie 
otrzymali świąteczne paczki. 

Mikołajkowo w Łęczycy
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Ozorków 

Ozorków 

og
ło

sz
en

ie

Kilka minut po szó-
stej rano domowni-

ków ze snu wyrwał huk rozbijają-
cego się o elewację budynku auta. 

- W pierwszej chwili nie wiedzie-
liśmy co się stało – mówi Ireneusz 
Kuras, właściciel domu przy ul. 
Zgierskiej. - Gdy zobaczyliśmy 
skutki tego wypadku, to dosłownie 
ciarki przeszły po plecach. Samo-
chód zrobił w ścianie dużą dziurę, 
a po tym jak odbił się od elewacji 
uderzył w zaparkowane przy ulicy 
inne auto. O ogromnej sile tego 
uderzenia niech świadczy fakt, że 
hak holowniczy zaparkowanego 
auta dosłownie wbił się w karoserię. 

Nie po raz pierwszy na Zgierskiej 
doszło do takiej sytuacji. Mieszkań-

Węgla brakuje, miału nie ma 
Lokalne składy 
opału łatają bra-ki w asortymencie zakupem węgla ze Wschodu. Tak na przykład jest na składzie GS-u, gdzie jeszcze nigdy nie leżał węgiel z Rosji, czy też Ukrainy. To od niedawna się zmieniło.- Musimy ratować się takim węglem, choć jest mniej kaloryczny od naszego – mówi Dariusz Szpa-kowski, prezes GS w Ozorkowie. - Oczywiście nie można panikować, bo braki nie są duże. Na składzie nie mamy jedynie miału. Z tego co wiem, to z miałem jest problem 

w całym Ozorkowie. Jeśli chodzi o ceny, to węgiel zdrożał o jakieś 10 procent. 
(stop)

kto BĘDzie oDŚnieżał w mieŚcie?
Za realizację zimo-
wego utrzymania 

dróg na terenie Ozorkowa w 
sezonie 2018-2019 odpowiada 
firma “Zakład Instalacji Sanitar-
nych i CO Budownictwo Ogólne 
i Drogowe Jacek Jańczyk”, z 
którą miasto podpisało umowę.  
Do przetargu stanęła jedna firma. 

- Wykonawca jest zobowiązany 
do prowadzenia prac związanych 
z utrzymaniem dróg gminnych, 
powiatowych, wewnętrznych, 
chodników, zatok i parkingów na 
terenie miasta, poprzez likwidację 
zakłóceń w ruchu drogowym i 

pieszym, wynikających z opadów 
śniegu i śliskości. W zakres prac 
wchodzi: praca pługu, pługopia-
skarki, posypywanie solą, piaskiem, 
odśnieżanie, usuwanie lodu, błota 
pośniegowego, likwidacja śliskości 
jezdni i chodników, załadunek i 
wywóz zalegającego śniegu. Umo-
wa obowiązuje do 30 kwietnia 2019 
r. Wykonawca pełni całodobowy 
dyżur i zobowiązany jest do natych-
miastowego podjęcia interwencji na 
zlecenie zamawiającego – informuje 
Izabela Dobrynin, rzecznik burmi-
strza Ozorkowa. 

(stop)

auto wjechało w Dom!
cy już wielokrotnie sygnalizowali, 
że kierowcy znacznie przekraczają 
prędkość. 

- W pobliżu jest przystanek i cią-
gła podwójna linia na jezdni. Wielu 
kierowców nie zwraca w ogóle na to 
uwagi. Wyprzedzają busy zatrzy-
mujące się na przystanku i mkną z 
dużą prędkością w stronę Ozorko-
wa. Niestety, jest też wielu kierow-
ców mających ciężką nogę jadących 
od Ozorkowa w stronę Zgierza. Coś 
powinno się z tym zrobić. Więcej 
znaków ograniczających prędkość 
lub progi zwalniające – słyszymy 
od pana Ireneusza. 

Właściciel uszkodzonej nieru-
chomości powiedział nam, że o 
mały włos wypadek nie skończył 
się tragicznie.

- Samochód uderzył w tę część 
domu w której znajdowała się sy-
pialnia. Dosłownie tydzień przed 
wypadkiem łóżeczko, w którym 
zawsze śpi dwóch chłopców, zostało 
przestawione w inne miejsce. Wcze-
śniej stało właśnie przy oknie, tam 
gdzie uderzył samochód – mówi 
I. Kuras. - Kierującej autem nic się 
nie stało. Tłumaczyła policjantom, 
że samochód wpadł w poślizg i nie 
mogła nad nim zapanować. Spraw-
czyni zapewniła nas, że pokryje 
koszty naprawy domu. 

(stop) 

Pan Ireneusz pokazuje zniszczenia 
elewacji 

Auto sprawczyni najpierw 
uderzyło w dom a później w tył 
zaparkowanego samochodu
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Katarzyna Michalak złożyła w 
prokuraturze zawiadomienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa z art. 233 kk 
(składanie fałszywych zeznań) 
przez radną powiatową Lidię 
elert oraz radnego miejskiego 
Andrzeja Kowalskiego. Pry-
watnie samorządowcy są parą 
a kilka dni temu sąd rejonowy 
w Zgierzu wydał wyrok, który 
dotyczył radnego Kowalskie-
go i jego partnerki.

Sąd uchylił decyzję burmistrza 
Jacka Sochy o wykreśleniu radnej 
i radnego z rejestru wyborców. 
Tym samym sąd uznał, że posta-
nowienie magistratu w Ozorko-
wie nie było słuszne. Podczas 3 
rozpraw przesłuchanych zostało 
wielu świadków. Główne pytanie 
brzmiało, czy radni Lidia Elert i 
Andrzej Kowalski tuż przed wy-
borami mieszkali w Ozorkowie, 
czy też w miejscowości Orła w 
gm. Parzęczew.

Zeznawał m.in. Mariusz 
Ostrowski, sekretarz miasta.

- Nasza decyzja o wykreśleniu 
m.in. pana Kowalskiego z rejestru 
wyborców była konsekwencją 
pisma matki tego pana, która po-
prosiła o nienaliczanie opłat dla 
syna za wywóz śmieci, ponieważ 
syn mieszkał już w innej gminie. 
Na rozprawie matka radnego 
mówiła, że się pomyliła. Urząd 
dysponował także informacją, że 
w Ozorkowie nie mieszka pani 
Elert. Nie chcę komentować decy-
zji sądu od której nie ma możliwo-
ści odwoławczych – usłyszeliśmy 
od sekretarza.

Do prokuratury przeciwko radnym
Katarzyna Michalak nie owija 

w bawełnę. Jej zdaniem sąd w 
Zgierzu dał się zmanipulować i 
uwierzył – jak usłyszeliśmy – w 
kłamliwe zeznania radnej Elert i 
radnego Kowalskiego.

- Radni mieli oświadczenia wie-
lu mieszkańców, że nie mieszkają 
w miejscowości Orła. Nie chcia-
łabym wnikać i analizować na 
jakich zasadach radni uzyskali te 
oświadczenia. Wiem jedno. Kiedyś 
razem z moim partnerem byliśmy 
bardzo blisko pary radnych. Wie-
lokrotnie gościliśmy w domu ro-
dziców pana Kowalskiego, gdzie 
pani Elert od ponad 4 lat miesz-
kała. W myśl art.5  ust.9 kodeksu 
wyborczego przez  stałe zamiesz-
kanie w określonej miejscowości 
należy rozumieć zamieszkanie 
w określonej miejscowości pod 
oznaczonym adresem z zamiarem 
stałego pobytu – i tak było w przy-
padku w/w radnej. Przed sądem 
rejonowym, zapytana, czy kiedy-
kolwiek mieszkała z partnerem 
u jego rodziców, odpowiedziała, 
że nigdy. Cały przebieg rozpra-
wy jest nagrywany materiałami 
audiowizualnymi. Ponieważ – w 
pewnym momencie, zorientowa-
łam się, że moje wyobrażenie o tej 
pani odbiega od rzeczywistości, 
chciałam tę znajomość przerwać. 
Wiedzieliśmy od niej, że kupiła 
działkę we wsi Orła. Zapraszała 
nas niejednokrotnie w nowe 
miejsce – nawet podczas remon-
tów. Ponieważ nie skorzystaliśmy 
wysyłała mi zdjęcia, jakie zmiany 
zachodzą w zakupionej posesji, 
jak znajomi pomagają przy re-

moncie oraz dokonywała wpisów, 
informując na bieżąco, co zostało 
już dokonane.  W sierpniu 2017 
r. zapraszała nas tam na kawę. 
Osoby, które wspólnie znamy 
bywały tam. Również córka pana 
Kowalskiego w 2017 r. przekazała 
matce informacje, że będzie miała 
tam swój pokój. Nie znam dokład-
nej daty przeprowadzki obojga 
na Orła, ale w następne  wakacje 
– podczas pobytu córki radnego 
w Polsce, według pani Kowal-
skiej – byłej żony – dawno już tam 
mieszkali. Zdjęcia, które pani Elert 
umieszczała na swoim portalu 
społecznościowym wskazywały 
na ten fakt. Były skrupulatnie pod-
pisywane, a obrazy wskazywały 
na pełne umeblowanie domu. Dys-
ponuję  wszystkim, o czym teraz 
wspominam. Posiadam również 
oświadczenie byłego męża pani 
Elert, iż osoba ta od ponad 4 lat 
nie mieszka pod adresem, który 
deklarowała w dokumentach, 
związanych z wyborami. W sądzie 
jednak próbowano podważyć 
wiarygodność pana Elerta. Także 
sołtys sołectwa Orła , choć sam 
nie widział radnych na ich pose-
sji, opisał, iż o ich przebywaniu 
dowiedział się od mieszkańców. 
Niestety, podczas rozpraw urząd 
miejski nie dysponował świadka-
mi. Dokumentacja, dołączona do 
akt sprawy nie wystarczyła, by 
wygrać. 

Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie 
pani Katarzyna złożyła w urzędzie 
miasta skargę na radnego Kowal-
skiego oraz radną Elert. Argumen-
towała, że mężczyzna w Ozorkowie 

już nie mieszka, a jego partnerka 
wskazała zupełnie inny adres za-
mieszkania, niż ten faktyczny. 

- Nie poddaję się, bo nie zno-
szę kłamstwa i obłudy. Dlatego 
zdecydowałam się na złożenie 
w prokuraturze zawiadomienia 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez radnych Elert i 
Kowalskiego. Chodzi o składanie 
fałszywych zeznań. Mam na to 
nowe dowody. 

K. Michalak za pośrednictwem 
internetu szeroko dzieliła się 
swoimi spostrzeżeniami o radnej 
i radnym. L. Elert wytoczyła jej 
proces.

- Sąd uchylił pozew, uznając, że 
mogę pisać o samorządowcach, 
bo są osobami publicznymi. Nie 
przekroczyłam swobody wypo-
wiedzi – słyszymy.

Próbowaliśmy porozmawiać z 
radnymi. Jednak zarówno L. Elert, 
jak i A. Kowalski nie odbierali te-
lefonu. Wysłaliśmy więc pytania 
drogą mailową do radnych. W 
chwili oddawania gazety do dru-
ku nie było jeszcze odpowiedzi od 
samorządowców.

Warto dodać, że przepisy ko-
deksu wyborczego nie uzależniają 
biernego prawa wyborczego od 
miejsca stałego zameldowania, 
lecz od miejsca zamieszkania. Z 
orzecznictwa sądów wynika, że 
o miejscu stałego zamieszkania 
nie decyduje zameldowanie, lecz 
to, gdzie dana osoba koncentruje 
swoje codzienne sprawy.

Przypomnijmy również, że spra-
wa radnego Andrzeja Kowalskiego 
nie jest jeszcze zakończona. Pomi-

mo wpisania ponownie do reje-
stru wyborców, radny nie może 
się czuć pewny swojej funkcji. 
Wygrał z Karoliną Ewert – Mro-
wińską zaledwie jednym głosem 
a przegrana złożyła do magistra-
tu zażalenie na pracę komisji z 
okręgu 11. Zdaniem K. Ewert 
– Mrowińskiej doszło do próby 
sfałszowania wyborów. Sprawa 
jest badana przez komisarza a 
także sąd okręgowy w Łodzi.

Radny Andrzej Kowalski 
reprezentuje w radzie miasta to 
samo ugrupowanie co jego part-
nerka w powiecie, czyli Koalicję 
Obywatelską.

Czy cała sprawa ma podłoże 
polityczne? - jak sugerują nie-
którzy.

Władze Ozorkowa, związane 
z PiS, zaprzeczają. Katarzyna 
Michalak również. Kobieta nie 
jest związana z żadną partią 
polityczną, nie brała również 
udziału w wyborach.

(stop)

Katarzyna Michalak oskarża 
radnych
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ProBlemy na Początku 

W mieście trwają spe-
kulacje, czy zastępcze 

autobusy od nowego roku nadal 
będą jeździć. Burmistrz demen-
tuje wszelkiego rodzaju pogłoski.

- 7 grudnia w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad odbyło 
się spotkanie dotyczące dalszego 
funkcjonowania komunikacji au-
tobusowej Z46 na drodze krajowej 
DK91. Jednym z tematów była or-
ganizacja ruchu na przyszły rok na 
DK91 między Ozorkowem i Łodzią 
i organizacja ta, uwzględniająca 
ruch autobusów Z46 i istniejące 
przystanki, zostanie utrzymana. 
Nie będzie tu żadnej zmiany. Sa-
morządy nadal będą w ramach 
swoich budżetów utrzymywać ko-
munikację publiczną. Jednocześnie 
będziemy robić wszystko, by przy-
wrócić tramwaj. Jeśli uda nam się 
pozyskać na ten cel środki, to linia 
tramwajowa zostanie zmodernizo-
wana, a do czasu jej modernizacji 
będzie funkcjonować publiczna 
komunikacja autobusowa – mówi 
burmistrz Jacek Socha. 

Już pierwszego dnia 
roboczego, w którym 

zaczęły obowiązywać e-zwolnienia 
(3 grudnia) lekarze zaczęli skarżyć się 
na brak możliwości ich generowania. 
Posłuszeństwa miała odmówić plat-
forma ZUS.

- To prawda – potwierdza dr Graży-
na Przybylak z Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ozorkowie. - Były pewne 
problemy z logowaniem, jednak już 
po południu w poniedziałek sytuacja 
się unormowała. 

Do przychodni zajrzeliśmy we 
wtorek. Kolejek do lekarzy nie było a 
pacjenci nie narzekali na wydłużone 
oczekiwanie na wizytę. 

- Jak każda nowość, tak i ta wymaga 
czasu. Lekarze z naszej przychodni 
przeszli odpowiednie szkolenia zwią-
zane z obsługą systemu i moim zda-
niem, nie jest to wcale skomplikowane. 
Oczywiście dla tych, którzy wcześniej 
nie mieli styczności z komputerem i 
internetem, obsługa systemu mogła 
nastręczać pewne kłopoty. Uważam, 
że jest to korzystna zmiana – dodaje z 
uśmiechem dr Przybylak. 

Dr Andrzej Fijałek również powie-
dział naszemu reporterowi, że obsługa 
platformy internetowej ZUS jest w 
zasadzie intuicyjna. 

- To nie jest trudne – usłyszeliśmy.
Dlaczego więc od godzin porannych 

w poniedziałek system się blokował?
W ZUS zapewniano, że system dzia-

łał prawidłowo i przetwarzał średnio 17 
zwolnień na sekundę. Rzecznik ZUS-u 
obarczył winą aplikacje gabinetowe 

lekarzy. Przyznał jednak, że faktycznie 
doszło do nadmiernego obciążenia 
systemu, a w godzinach około połu-
dniowych w poniedziałek było już 
wystawionych 67 tys. e-ZLA. 

Ostatecznie system działa, ale leka-
rze i pacjenci stracili sporo nerwów. 
Niepokojące jest to, że jeżeli nie działa 
platforma ZUS, albo inne elementy 
układanki, to lekarz nam zwolnienia 
nie wystawi. Papierowe L4 można 
wystawić tylko w skrajnych przypad-
kach, a takim raczej nie jest chwilowa 
niedyspozycja systemu. Szczególnie, 
że zdaniem ZUS-u platforma działa 
prawidłowo.

Warto przypomnieć, że e-zwolnienia 
są już dostępne od 2016 roku, ale do 1 
grudnia 2018 był wybór, którą formę L4 
zastosować. Teraz wyboru nie ma. I to 
jest chyba największy problem. Drobne 
lub nieco większe awarie mają prawo 
się wydarzyć, ale potrzebna jest opcja 
rezerwowa – w postaci zwolnienia 
papierowego.

(stop)

Po ostatnim zwycię-
stwie z Konspolem 

Słupca siatkarze z Ozorkowa mają 
szansę powalczyć o wejście do I 
ligi. Byłby to ogromny sukces, ale 
jednocześnie kłopot. Dlaczego? 
Chodzi o pieniądze. 

Awans oznaczałby znaczny 
wzrost wydatków.

- Moim zdaniem koszty wzrosły-
by o połowę – mówi Wiesław Stan-
kowski, prezes klubu z Ozorkowa. 
- Od miasta otrzymaliśmy dotację w 
kwocie 116 tysięcy złotych, wystąpi-
liśmy na następny rok o kwotę 150 
tysięcy zł. Zobaczymy. Oczywiście 
kibicuję naszym piłkarzom i życzę 
im awansu do I ligi. Mam nadzieję, 
że sprawy związane z finansami 
jakoś się ułożą. 

Prezes podkreśla, że klub jest 
wspierany nie tylko przez miasto, 
ale też lokalne firmy. Zespół – jak 
usłyszeliśmy – gra głównie swoimi 
wychowankami. Nowi gracze, 
to rozgrywający Adam Herbich, 
przyjmujący Kamil Kosz i atakujący 
Patryk Więckowski. 

- Cieszę się z tak dużego postępu. 
Najbliższy mecz zagramy ze Skrą 
Bełchatów II – dodaje prezes Stan-
kowski. - Później będziemy walczyć 
o I ligę. 

MKS Bzura może pochwalić się 
w sumie 60 zawodnikami. W klu-
bie są 4 grupy młodzieżowe, jedna 
dziecięca i seniorska. 

Schorowana i nie-
pełnosprawna Kry-

styna Sz., która została na po-
czątku ub. roku eksmitowana z 
mieszkania jednego z bloków, 
zmarła w lokalu socjalnym 
przy ul. Łęczyckiej. 69-latka 
– jak sama nam mówiła pod-
czas ostatniej rozmowy – była 
katowana przez syna. W lokalu 
socjalnym – twierdzą jej sąsie-
dzi – był dalszy ciąg piekła. 

- Syn praktycznie nie zajmował 
się matką. Musieliśmy przygoto-
wywać dla niej posiłki, sprzątać – 
mówi jeden z lokatorów budynku 
przy ul. Łęczyckiej. - Żal było na 
nią patrzeć. Jak się wprowadziła 
do tego lokalu socjalnego, to już 
wyglądała bardzo źle. Później 
przypominała chodzący kościo-
trup. 

Przypomnijmy, że opisana 
przez nas dramatyczna historia 
pani Krystyny wzruszyła wielu 
mieszkańców. Pani Krystyna 
skarżyła się na syna, który miał 
połamać matce nogi. Niektórzy 
już wówczas obawiali się tego, 
że eksmisja będzie dla chorej 
lokatorki przysłowiowym gwoź-
dziem do trumny. Przepisy są 
jednak bezduszne. Krystyna Sz. 
była znacznie zadłużona, choć 
tłumaczyła, że zaległości powsta-
ły nie z jej winy. 

O G Ł O S Z e N I e

OZORKOWSKA SPÓŁDZIeLNIA MIeSZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 19.12.2018 roku przetarg ustny nieograni-
czony na lokal mieszkalny położony w Ozorkowie

Przetarg rozpocznie się 19.12.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w Ozor-
kowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej 
operatem szacunkowymrzeczoznawcy majątkowego.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 
18.12.2018 r. ustalonego wadium, na konto Spółdzielni w Banku Spół-
dzielczym w Ozorkowie nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, 
tytułem: „przetarg z dnia 19.12.2018r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowie-
nia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej przed notariuszem. 
Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu notarial-
nego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną 
jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu 
regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji w siedzibie 
Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie: (42) 718-54-76 lub (42) 718-50-87.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstą-
pienia od przetargu bez podania przyczyn.

Adres Poło-
żenie

Skład 
mieszkania

Pow. 
użytko-

wa
w m2

Cena 
wywo-
ławcza 

w zł

Kwota
wa-

dium
w zł

Nowy 
Rynek 
7 m 10

I pię-
tro

3 pok., kuchnia, 
łazienka z wc, 
przedpokój

47,99 122 
351,00 2500,00

INFORMACJA  
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Ozorków informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.2204), sporządzono i podano 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej 
w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr ewid.2466 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres kolejnych 3 lat 
w drodze bezprzetargowej. Wykaz wywieszony został na 
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14, a także na stronach internetowych urzędu w dniach od 
28.11.2018 r. do 19.12.2018 r.

og
ło

sz
en

ie

og
ło

sz
en

ie

Co dalej 
z komunikacją Z46?

MKS Bzura w I lidze?

e-zwolnienia w mPz

Dr G. Przybylak loguje się za 
pośrednictwem internetu na 
stronę ZUS

Zmarła w lokalu 
socjalnym 

- Nie miałam na opłacanie czyn-
szu. Syn zabierał mi pieniądze 
– mówiła „Reporterowi” w marcu 
2017 r. pani Krystyna. - Zostanę 
eksmitowana do kamienicy przy 
ul. Łęczyckiej. Zgodziłam się na 
przyjęcie tego lokalu, choć nie ma 
tam ogrzewania, ani łazienki. Nie 
wiem, jak sobie poradzę. 

Lokal stoi teraz pusty. Kiedy bę-
dzie miał nowego lokatora?

- Obecnie na ul. Łęczyckiej 32 
znajdują się dwa lokale socjalne. 
Jeden z nich jest już przeznaczony 
dla wykonania eksmisji z zasobów 
OSM, natomiast drugi lokal, nie-
dawno zwolniony po śmierci na-
jemcy, będzie rozdysponowany na 
najbliższym posiedzeniu Społecznej 
Komisji Miejskiej (posiedzenie jesz-
cze w tym roku), która wytypuje 
osobę do jego zasiedlenia – mówi 
Izabela Dobrynin z urzędu miasta 
w Ozorkowie. 

Miasto dysponuje ponad 110 
lokalami socjalnymi. Jak się dowie-
dzieliśmy, w bieżącym roku zostały 
wykonane 3 eksmisje, w tym jedna 
z zasobu Ozorkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Na liście osób oczekujących na 
zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego i pomieszczeń tymcza-
sowych są umieszczone 103 osoby. 

(stop)

Zmarła lokatorka zajmowała mieszkanie na parterze 



1310 GRUDNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyBuRmistRz spotkał się z maRszałkiem 

Ozorków

Ozorków

Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ka na Targach Mleczarskich „Mleko 
– Expo 2018” w Warszawie zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień. 

- Otrzymaliśmy dwie złote sta-
tuetki Krajowego Związku Spół-
dzielni Mleczarskich za najwyższą 
jakość napojów mlecznych: jogurtu 
naturalnego, kefiru i maślanki 
oraz zestawu twarogów i serków 
deserowych – mówi Sebastian 
Ciesiołkiewicz, odpowiedzialny za 
marketing w OSM w Ozorkowie. - 
Zostaliśmy też wyróżnieni srebrną 
statuetką za wysoką jakość sera na 
grilla. Kapituła konkursu  doceniła 

Jeśli sprawdziłby się 
czarny scenariusz, to 

ceny za śmieci mogłyby wzro-
snąć grubo ponad 100 procent 
w porównaniu do tych, które 
obowiązują dziś. Władze miasta 
unikają konkretnych odpowiedzi 
w sprawie kwot, bo – jak się do-
myślamy – nie chcą denerwować 
mieszkańców. Burmistrz Jacek 
Socha podjął jednak działania, 
które być może zmienią nasta-
wienie monopolisty na naszym 
rynku jakim jest Regionalna In-
stalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Krzyżanówku 
pod Kutnem. 

Podstawowy problem polega na 
tym, że gminy położone w północ-
nej części województwa łódzkiego 
nie mają możliwości wybrania in-
nego niż w Krzyżanówku zakładu 
zagospodarowania odpadów. Mo-
nopolista w dowolny sposób może 

kształtować ceny i wykorzystuje to 
bez skrupułów. Władze poszczegól-
nych gmin rozkładają ręce i nie chcą 
zgodzić się z takim rozwiązaniem. 

Dlatego burmistrz Ozorkowa w 
ub. tygodniu spotkał się z Grzego-
rzem Schreiberem, marszałkiem 
województwa łódzkiego, aby po-
rozmawiać o drażniącej kwestii 
działania RIPOK w Krzyżanówku. 

- Bulwersujący jest fakt, że my, 
jako miasto, jesteśmy przypisani 
do rejonu, gdzie funkcjonuje tylko 
jedna Regionalna Instalacja Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych 
- to ewenement, dlatego że w pozo-
stałych rejonach, które wyznaczył 
poprzedni marszałek wojewódz-
twa, występują co najmniej 2-3, a 
czasami więcej tego rodzaju instala-
cji. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że 
ilość RIPOK-ów wpływa na kształ-
towanie się cen; im instalacji więcej, 
tym oferta cenowa korzystniejsza. 

W momencie istnienia konkurencji 
to rynek reguluje, która instalacja 
ma najbardziej atrakcyjną pod 
względem cenowym ofertę dla 
samorządów. W naszej sytuacji 
jest inaczej; funkcjonuje tylko 
jedna instalacja, która ceny usta-
la sobie sama. My, jako miasto, 
nie możemy wozić śmieci tam, 
gdzie jest taniej, tylko zobligo-
wani jesteśmy do korzystania z 
usług monopolisty. Z informacji, 
które uzyskałem od marszałka 
wynika, że obecnie trwa analiza 
funkcjonowania tego systemu. Być 
może dojdzie do sytuacji, kiedy 
granice rejonów zostaną zniesione 
i wówczas będzie miała miejsce 
zdrowa konkurencja. Mam nadzie-
ję, że do tego dojdzie, ponieważ w 
interesie nas wszystkich leży to, by 
o cenach decydował wolny rynek 
i byśmy mogli wybierać spośród 
ofert różnych RIPOK-ów z terenu 

Ratownicy medyczni 
wznowili protest. Do-

magają się podwyżek. Podkreśla-
ją, że protest nie jest wymierzony 
w pacjentów ani pracodawców, 
tylko w rząd, który - ich zdaniem 
- od miesięcy lekceważy postula-
ty płacowe i nie wywiązuje się z 
wypłaty obiecanych podwyżek. 
Ta sytuacja mogła rykoszetem 
odbić się na funkcjonowaniu 
nocnej i świątecznej pomocy w 
Ozorkowie. 

Do końca nie było wiadomo, czy 
taka pomoc nadal będzie świadczo-
na przy ul. Spokojnej. W tej sprawie 
burmistrz Jacek Socha prowadził 

rozmowy z dyrekcją szpitala woje-
wódzkiego w Zgierzu. 

- Zapewnienie nocnej i świą-
tecznej pomocy medycznej to 
jeden z moich priorytetów jako 
burmistrza, ponieważ funkcjo-
nowanie tego świadczenia jest 
bardzo ważne dla mieszkańców. 
Nie wyobrażam sobie, by miesz-
kańcy Ozorkowa musieli jeździć 
do szpitala w Zgierzu w sytuacji 
wymagającej interwencji me-
dycznej. Już kilka razy w ciągu 
ostatnich ośmiu latach istniało 
ryzyko zlikwidowania tej pomocy 
w naszej przychodni przy ul. Spo-
kojnej 10, jednak zawsze udawało 

się ją zatrzymać dzięki m.in. moim 
apelom i rozmowom z osobami 
decydującymi o funkcjonowaniu 
tego świadczenia na terenie wo-
jewództwa i powiatu zgierskiego. 
Takie zagrożenie istniało także w 
tym roku, ale dzięki zabiegom i 
determinacji pani dyrektor szpita-
la w Zgierzu, która odpowiada za 
zapewnienie pomocy świątecznej 
i nocnej w Ozorkowie w charak-
terze punktu zamiejscowego, 
świadczenie to udało się utrzymać 
w naszym mieście, za co bardzo 
pani dyrektor dziękuję – mówi 
burmistrz. 

(stop)

Montaż iluminacji świątecznych zaplanowano w okresie od 10 do 14 grudnia. W tym czasie zainstalowane zostaną wszystkie elementy, które zamontowano na terenie miasta w ubiegłym roku: iluminacje świąteczne na latarniach wzdłuż ul. Wyszyńskiego, Starzyńskiego, Nowe Miasto, na placu Jana Pawła II wraz z montażem choinki zakupionej w ub. roku. Analizowane są możliwości finansowe w celu dokonania zakupu dodatkowych ozdób.

województwa łódzkiego – mówi 
burmistrz Jacek Socha.

W tej chwili w Ozorkowie miesz-
kańcy płacą 10 zł za śmieci segrego-
wane i 20 zł za odpady niesegrego-
wane. Urząd niedawno powtórzył 
przetarg na odbiór komunalnych 
śmieci. Zgłosiła się tylko jedna 
firma – Ozorkowskie Przedsię-
biorstwo Komunalne. Grzegorz 
Stasiak, prezes komunalki, nie 
chciał rozmawiać o podwyżkach, 
choć stwierdził, że są nieuniknione. 

- Obojętne, która firma będzie w 
Ozorkowie świadczyć usługi, ceny 

za śmieci i tak wzrosną – twierdzi 
szef miejscowego przedsiębiorstwa 
komunalnego. - Według ostatniej 
kalkulacji przesłanej do OPK-u z 
Krzyżanówka, wynika, że planują 
sporą podwyżkę za odbiór odpa-
dów. Planują wziąć nawet 450 zł za 
jedną tonę śmieci, to jest o prawie 
1/3 więcej, niż dotychczas. Należy 
też pamiętać o ciągle rosnących 
opłatach środowiskowych za skła-
dowanie odpadów pobieranych w 
ramach działalności oczyszczania 
miasta.  

(stop)

o cenie za Śmieci 
i monopoliŚcie SpoD kutna 

Świąteczny ozorków 

Złote statuetki dla OSM w Ozorkowie 
ponadto nasze „Masło jak dawniej z 
maselnicy” przyznając mu brązową 
statuetkę. Nasze produkty zostały 
także docenione przez odwiedza-
jących targi konsumentów, dzięki 
którym w głosowaniu publiczności 
na „Mleczny hit” zdobyliśmy wy-
różnienie. Spółdzielnia otrzymała 
także dwie nominacje do „Super 
Produktu” w kategorii „brend” 
oraz „opakowanie”. Wszystkie te 
nagrody są uwieńczeniem pracy 
doświadczonych fachowców, za-
angażowania całej załogi, dobrej 
organizacji pracy a także jakości 
skupowanego mleka.

Protest ratowników 

co z nocną i Świąteczną 
Pomocą meDyczną?

Ozorków Młodzi tancerze i 
wokaliści ze szkół z 

terenu Ozorkowa, gminy Ozor-
ków i gminy Parzęczew wzięli 

udział w konkursie “Twój Ta-
lent” pod patronatem burmi-
strza Jacka Sochy, zorganizo-
wanym w hali sportowej przez 

policjantów z rewiru dzielnico-
wych komisariatu policji w Ozor-
kowie. Jury konkursu obejrzało 
16 prezentacji, spośród których 
wybrało osiem najlepszych. Po 
pokazach finałowych przyzna-
no trzy pierwsze miejsca i trzy 
wyróżnienia. Poziom wykonaw-
ców był bardzo wysoki, nieła-
two było wyłonić najlepszych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki i dyplomy, natomiast 
najlepsi – nagrody rzeczowe i 
finansowe, ufundowane przez 
sponsorów. Pierwszą nagrodę 
zdobył duet wokalno-taneczny 
w składzie: Zuzanna Czekalska, 
Klaudia Sochacka ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ozorkowie.

„twój talent” w hali sPortowej
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
lakiernicze , prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń 
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja, 
doświadczenie zawodowe w 
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, chęć do 
pracy, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile widziany staż 
pracy na produkcji
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112 
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Kierowca kat. b
Prawo jazdy kat. b
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Pomoc kuchni
Wykształcenie średnie 
zawodowe
Bistro B
Beata Strzyżewska 

Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206

Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe, 
zdolności manualne, 
punktualność, planowanie czasu 
pracy, język angielski lub niemiecki 
na poziomie podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

Lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
dotyczące specyfiki 
wykonywanego zawodu 
lakiernika, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88

Pracownik budowlany
Zdolności manualne, 
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud” 
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95
99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie 
tynkarza
„Pol – Tynk”
 Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
Tel: 503-783-864

Szwaczka
Umiejętności szycia na maszynach 
szwalniczych
PPHU „Karola” 
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261

Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, mile 
widziana książeczka sanepidowska
MK Interim
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy

Pracownik sortowni
Chęć do pracy
InWork Sp. z o.o.
Praca: 
ul. Wodna 38a, 95-010 Stryków,  
tel.: 690-864-100

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Murarz
Umiejętność murowania, 
znajomość izometrii i umiejętność 
czytania planów
DAR- BUB
Krzysztof Oleski
Ul. Słowackiego 30a
99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415

Pracownik transportu 
wewnętrznego
Umiejętność prowadzenia 
dokumentacji magazynowej, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
suwnice, koparko – ładowarki
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Operator maszyn
Obsługa komputera, uprawnienia 
na wózki widłowe, suwnice
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Pracownik linii technologicznej
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Magazynier
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, uprawnienia na 
wózki widłowe,
Tubądzin Management Group sp. 
z o.o.
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
Tel: 42 710-37-79 lub 42 710-37-12 

Specjalista
Wykształcenie wyższe: prawo, 
umiejętności stosowania prawa 
w praktyce, obsługa komputera, 
wymóg posiadania wykształcenia 
wyższego magisterskiego.
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka 
Tel: 261-168-227

Operator wtryskarki
Wykształcenie zawodowe 
lub średnie, znajomość 
rysunku technicznego, 
umiejętność posługiwania się 
oprzyrządowaniem pomiarowym, 
obsługa komputera – obsługa 
zleceń produkcyjnych (poziom 
podstawowy) 
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. z o.o.
Nowe Sady 10
94-102 Łódź
E – mail: tdomanski@ergom.com
Praca: Zakład Produkcyjny Topola 
Królewska 46e

Operator maszyn
Wykształcenie zawodowe 
lub średnie, znajomość 
rysunku technicznego, 
umiejętność posługiwania się 
oprzyrządowaniem pomiarowym, 
obsługa komputera – obsługa 
zleceń produkcyjnych (poziom 
podstawowy) 
Zakład Aparatury Elektrycznej 
„Ergom” sp. z o.o.
Nowe Sady 10
94-102 Łódź

E – mail: tdomanski@ergom.com
Praca: Zakład Produkcyjny Topola 
Królewska 46e

Pracownik higieniczno – 
porządkowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętności sprzątaczki, 
orzeczenie dla celów sanitarno – 
epidemiologicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 388-26-01

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal na cele mieszkalne 
przy ul. Kaliskiej 3. Informacji udziela 
Zarząd Spółdzielni. Tel. 505-266-210 
lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
dzierżawi lokal o pow. 34 m² przy ulicy 
Belwederskiej 42 (przy sklepie „Kasia”).  
Tel.: 505-266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy wy-
najmie 5 pokoi biurowych przy placu 
Kościuszki 11 oraz nowy lokal o pow. 
91,40 m² przy ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-
266-210 lub 506-856-382

Sprzedam dom 81mkw, działka 
244mkw w Ozorkowie. Tel: 516-536-343

Podejmę pracę gosposi domowej w 
Ozorkowie lub zaopiekuję się dziec-
kiem. Tel.: 790-240-271

Sprzedam ziemię. Gmina Daszyna. Tel.: 
721-146-834

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Po-
godnej Starości. Tel.: 513-918-135

Kupię kawalerkę do 30 m.kw. w Łęczy-
cy. tel. 665 675 151 

Sprzedam  skuter zarejestrowany i 
opłacony, mało używany, rok prod. 
2015. Tel.: 502-851-180

SINGER – szyjąca, na pedał – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam komplet opon zimowych 
Dębica 155/70R13 mało używane. Tel.: 
503-826-051

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kupię w Łęczycy mieszkanie własno-
ściowe do 30 mkw. Tel.: 507-408-192

Sprzedam rurhak 4,5cm/3cal., dł. 
uchw. 45cm oraz hak holowniczy, 
uciąg 1400 kg - atest, homologacja. 
Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
M-4 o pow. 60,67mkw, parter w Ozor-
kowie lub zamienię na mieszkanie 
własnościowe M-3 do 40 mkw, parter 
w Ozorkowie. Tel.: 42 277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe M-3 
do 40 mkw, parter w Ozorkowie. Tel.: 
42 277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w centrum 
Ozorkowa, własność notarialna – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam 
tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 603-
044-492

Piec akumulacyjny 3 grzałki. Kuchnia 
węglowa prawa. Sprzedam.  Tel.: 
500-336-322

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322 
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Gm. Ozorków 

Ozorków Wynagrodzenie bur-
mistrza Jacka Sochy, 

związku z uchwaleniem wzrostu 
dodatku specjalnego z 35% na 
40%, zwiększyło się od 4 grudnia 
o 345 zł brutto. Obecnie pensja 
włodarza miasta wynosi 10 645 
zł brutto.

Na ostatniej sesji radni wybrali 
przewodniczących i składy osobo-
we poszczególnych komisji:

Komisja budżetu i finansów – 
przewodniczącym został Kamil 
Zdziarski, skład komisji – Tomasz 
Adamczewski, Paweł Andrzejczak, 
Andrzej Kowalski.

Komisja gospodarki miejskiej, 
rolnictwa, ochrony środowiska – 
przewodniczący Kamil Witczak, 
skład komisji – Małgorzata Eljasik, 
Michał Małysa, Grzegorz Tomczak.

Komisja oświaty, kultury, sportu, 
zdrowia i spraw społecznych – prze-
wodniczący Roman Kłopocki, skład 

Policja, straż 
pożarna i po-gotowie podjechały pod blok w Leśmierzu, aby interweniować w sprawie prawie 70-letniego loka-tora z zaburzeniami psychicznymi. 

- Pan Jan jest w Leśmierzu dobrze znany z racji swojego zachowania – powiedział nam jeden z mieszkań-ców. - Kiedyś pracował jako kierow-nik w zlikwidowanej już cukrowni. To był człowiek inteligentny, niestety coś mu się stało w głowę. Odkąd ma 

zaburzenia, chodzi po Leśmierzu i głośno sam do siebie mówi. Często zaczepia też przechodniów. Bywały dni, że otwierał okno w mieszkaniu i krzyczał na ludzi. Jednak nie jest nie-bezpieczny. Moim zdaniem bardziej zagraża samemu sobie, niż innym. 
Feralnego wieczoru lokator rów-nież zaczął zachowywać się głośno. Z początku nie chciał otworzyć drzwi do mieszkania. Lokator trafił na obserwację psychiatryczną. 

(stop)

Burmistrz z podwyżką 

Radni uchwalili podwyżkę dla burmistrza 
komisji – Tomasz Adamczewski, 
Piotr Banasiak, Małgorzata Eljasik, 
Karolina Kręcikowska, Magdalena 
Michalak, Dariusz Plaskota.

Komisja rewizyjna – przewod-
niczący Michał Małysa, skład 
komisji - Tomasz Adamczewski, 
Paweł Andrzejczak, Piotr Bana-
siak, Roman Kłopocki, Andrzej 

Kowalski, Karolina Kręcikowska, 
Daria Nolbrzak, Kamil Witczak, 
Kamil Zdziarski.

Komisja skarg, wniosków i petycji 
– przewodnicząca Daria Nolbrzak, 
skład komisji – Tomasz Adam-
czewski, Paweł Andrzejczak, Piotr 
Banasiak, Andrzej Kowalski. 

(stop)

Słuzby interweniowały ws. lokatora 

XII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Ponad 80 szopek z całego 
regionu zgłoszono do XII Kon-
kursu Szopek Bożonarodze-
niowych Ziemi Łódzkiej 2018, 
organizowanego co roku na 
początku grudnia przez Polskie 
Stowarzyszenie Ludzi Cierpią-
cych na Padaczkę z siedzibą 

w Ozorkowie. 5 grudnia 
w kościele św. Józefa au-
torzy najlepszych prac 
w różnych kategoriach 
wiekowych otrzymali na-
grody i dyplomy. Finało-
wi konkursu pod patro-
natem m.in. burmistrza 
Jacka Sochy towarzyszyło 
radosne kolędowanie. 
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ciekawie i na wesoło

kosmiczne uprawy Pierścień Poncjusza Piłata 

Piżama na 
mroźne noce

Mistrzowski poziom prasowania

Halo, głodny 
jestem!

Podróż z piratem

Męski punkt 
widzenia

Władze indyjskiego stanu Goa zalecają miejscowym 
rolnikom, by zajęli się “kosmiczną uprawą” i przez 20 dni 
z rzędu śpiewali na polach wedyjskie mantry. Miałoby 
to poprawić jakość i ilość plonów bez uciekania się do 
nawozów sztucznych. Wg tamtejszego Ministerstwa Rol-
nictwa, śpiewanie mantr ma pomóc przyciągnąć energię 
kosmiczną. Dzięki temu nasiona szybciej wykiełkują i ko-
niec końców dadzą większe plony. Wydział Rolnictwa chce 
podążać ścieżką organicznego i ekologicznego rolnictwa. 
Trwają rozmowy z propagatorami rolnictwa kosmicznego 
oraz innymi zwolennikami podobnych opcji, w jaki sposób 
można zwiększyć plony w organiczny sposób. Vijai Sar-
desai, minister rolnictwa, podziela entuzjazm dyrektora 
departamentu i twierdzi, że kosmiczne rolnictwo eliminuje 
potrzebę sięgania po nawozy sztuczne.

Przed 50 laty podczas wykopalisk prowadzonych w 
Herodionie pod kierunkiem profesora Gideona Fostera 
z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, znaleziono 
pierścień z brązu. Teraz udało się odczytać zawartą na 
nim inskrypcję. Okazało się, że należał do człowieka, który 
skazał na śmierć Jezusa Chrystusa. Pierścień był jednym z 
tysięcy przedmiotów znalezionych przez zespół Fostera. 
Jednak dopiero najnowocześniejsza technika pozwoliła 
przyjrzeć się zabytkowi. Po jego oczyszczeniu i sfotogra-
fowaniu za pomocą specjalnej kamery z laboratorium 
Izraelskiej Służby Starożytności okazało się, że pierścień, 
najprawdopodobniej służący do stawiania pieczęci na 
dokumentach, jest ozdobiony rysunkiem kielicha na wino 
otoczonym greckim napisem „Pilatos”.

Aktualny wynik Rekordu Polski na najwięcej osób przy-
bijających sobie piątki jednocześnie wynosi 930 osób. 
Rekordowy wynik osiągnęli uczestnicy prestiżowej kon-
ferencji biznesowej Leadership Development Seminars, 
która odbyła się w Hali Sportowej w Częstochowie.
Inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 
była firma DuoLife S.A., której zależało na zintegrowaniu 
uczestników konferencji w nietypowy i zabawny sposób. 
Na wyraźny sygnał, który padł ze sceny, uczestnicy Le-
adership Development Seminars rozpoczęli przybijanie 
między sobą piątek. Na sali panowała świetna atmosfera, 
a osoby przybijające sobie piątki były zachwycone, że 
biją oficjalny Rekord Polski. Gdy obecny na miejscu sę-
dzia Biura Rekordów ogłosił, że rekord został oficjalnie 
pobity, na ręce prezesa firmy został wręczony certyfikat 
potwierdzający osiągnięcie. 

Przybili piątki


