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Po co chodzić po wielu sklepach, 
skoro w większość świątecznych 
produktów można zaopatrzyć się 
w jednym miejscu. W tym celu od-
wiedziliśmy miejskie targowisko. 
Teraz wygląda kolorowo i atrak-
cyjnie: z choinkami, jemiołami, 
bożonarodzeniowymi ozdobami. 
Oprócz tradycyjnych iglaków, 
można natknąć się na niezwykle 
oryginalne miniaturowe choinki 
wykonane... z makaronu. 

- Te makaronowe choineczki 
robi moja córka. Ma do tego ta-
lent – mówi z uśmiechem Teresa 
Gołek. - Makaron przyklejany jest 
do papierowego stożka, następnie 
malowany i ozdabiany. Choinki 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Wielu ludzi zatrzymuje się, 
podziwia, pyta z czego są zrobione. 
Cena za sztukę to 15 zł. 

Pani Teresa, oprócz choinek z ma-
karonu, sprzedaje również jemiołę 
w cenie 3 zł. 

Tradycjonaliści mają w czym wy-
bierać jeśli chodzi o ofertę drzewek. 
Dużym powodzeniem cieszą się 
żywe iglaki. 

- Ceny różnią się w zależności 
od gatunku i wysokości. Wahają 
się od 50 do 75 zł dla świerków 
pospolitych i od 50 zł do 150 zł dla 
świerków srebrnych - informuje 
Janina Jaworska. - Jodła kaukaska 
to wydatek około 100 zł, ma tą 
przewagę, że jej igły nie kłują i w 
dodatku nie oblatują. Największym 
powodzeniem cieszy się świerk 
pospolity o wysokości ok. 2 metrów. 
Wszystkie drzewka są w donicach, 
dlatego po okresie świątecznym 
można zasadzić je w przydomo-
wych ogródkach. 

Na rynku jest też bogata oferta 
drzewek sztucznych. 

- W porównaniu do zeszłego 
roku, drzewka nie zdrożały. Ceny 
zależą od wysokości i gęstości cho-
inki, wahając się od 15 zł do 190 zł. 
Najbardziej popularne są choinki 
świerkowe, z krótką igiełką – mówi 
Dariusz Michalak.

Oczywiście drzewko bożona-
rodzeniowe w naszym domu, 
zarówno żywe jak i sztuczne, musi 
być ozdobione. Emilia Antosik 
mówi o tegorocznej modzie na 
bombki. 

- Sprzedaję bardzo dużo bombek 
witrażowych, tzn. przezroczystych 
z wymalowanymi wzorami. Jeśli 
chodzi o kolorystykę to króluje 

bordo, brąz, tradycyjnie biel i zło-
to. Ceny są takie same jak w roku 
ubiegłym.

Wojciech Młynarczyk powie-
dział nam, że lampki na choinkę 
można już kupić za niecałe 10 
złotych. Cena rośnie wraz z dłu-
gością węża i liczbą lampek. W 
tym roku modne są światełka na 
białych przewodach, w kolorze 
czerwonym. 

Na łęczyckim targowisku od kil-
ku już dni sprzedawane są karpie 
w cenie 14 zł za kilogram.

- To tyle samo, co rok temu – mówi 
pan Zenon, sprzedawca karpi. 

Wielu mieszkańców już w ubie-
głym tygodniu zamawiało ciasta. 
Króluje makowiec, sernik i pierniki. 
Ceny zaczynają się od ok. 20 zł.

Barbara Szadkowska podzieliła 
się z nami radością z powodu świąt. 

- Cieszę się z przyjazdu wnuków. 
Lubię spotkania w gronie rodziny, 
jak co roku podzielimy się opłat-
kiem. Przywiązuję dużą wagę do 
tradycji, chociaż uważam, że kiedyś 
ludzie bardziej oczekiwali na Boże 
Narodzenie. 

Pytana o to czy lubi bardziej 
Boże Narodzenie czy Wielkanoc, 
pani Barbara bez zastanowienia 
odpowiada – Boże Narodzenie. Jest 
więcej magii, choinka, opłatek. 

- Za śniegiem nie tęsknię, ale 
moim zdaniem lekko przyprószone 
choineczki wyglądałyby uroczo – 
mówi.

Tekst i fot. (slw)

Święta – między tradycją 
a nowoczesnością

ŁĘCZYCA

na rynku iglaków nie brakuje

tak wygląda choinka z makaronu

najmodniejsze są bombki witrażowe

Karpie są w takiej 
samej cenie jak rok 

temu
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Tylko jeden radny zagłosował 
przeciwko przyjęciu budżetu 
miasta na rok 2014. Jeden wstrzy-
mał się od głosu. Trzynastu było 
za. Pomimo przytłaczającej więk-
szości radnych, którzy nie mieli 
żadnych zastrzeżeń do budżetu, 
sesja obfitowała i tak w wiele 
emocji. Dyskusji o pieniądzach 
przysłuchiwali się przedstawicie-
le przedsiębiorców. 

„To budżet zbudowany po naj-
mniejszej linii oporu, małego sta-
rzejącego się miasteczka” - mówił 
Krzysztof Urbański. Dodał, że 

miasto samo w sobie nie ma siły 
przebicia, dlatego młodzi ludzie 
uciekają z Łęczycy.

Jeszcze bardziej krytycznie 
wypowiadał się Zenon Koper-
kiewicz, który sprzeciwił się 
sprzedaży lokali użytkowych. 
Negatywnie wypowiadał się też 
o zapisie dotyczącym dochodów 
z mandatów nakładanych przez 
straż miejską. 

- Burmistrz zaplanował sobie, 
że będzie miał z tego dochód w 
wysokości 265 tys. złotych. Jestem 
oburzony. Straż miejska stała się 
maszynką do zarabiania pieniędzy 
dla miasta – mówił radny Koper-
kiewicz. 

Burmistrz Andrzej Olszewski 
argumentował, że nie narzuca 
straży odprowadzenie takich pie-
niędzy. 

- To jedynie założenia – mówił. 
- Przeprowadzono u nas kontro-
lę NIK-u w zakresie działania 
straży miejskiej, fotoradarów i 
mandatów oraz wykorzystania 
tych środków. Opinia jest bez 
zastrzeżeń i nie stwierdzono 
żadnych uchybień.

Włodarz miasta był też kryty-
kowany przez opozycyjnych sa-
morządowców za brak pomysłów 
związanych z inwestycjami.

W odpowiedzi burmistrz oznaj-
mił, że osoby zajmujące się pisa-
niem projektów wykonują swoją 
pracę bardzo dobrze. Dodał, że 
wiąże duże plany ze strategią 
miasta opartej na turystyce week-
endowej. 

Nie musiał długo czekać na 
odpowiedź.

- Młodzi ludzie chcą mieć jakąś 
stabilizację finansową. Chcą jakoś 
żyć i funkcjonować w tym mie-
ście. Oczywiście pomysł zwią-
zany z turystyką jest dobry, ale 
jako dodatek. Trzeba starać się 
o nowe miejsca pracy i rozwój 
przedsiębiorczości – usłyszał od 
K. Urbańskiego. 

Jan Budziński ze Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Ziemi 
Łęczyckiej przedstawił radnym 
alarmujące dane.

- Na 268 miast powiatowych, 
pod względem zamożności, Łę-
czyca 7 lat temu zajmowała 17 
pozycję. W ubiegłym roku ta 
pozycja to 89 miejsce. Drugi, 
bardzo obiektywny wskaźnik, 
to środki z Unii. Łęczyca w tym 
rankingu była w latach 2004-2009 
na 50 miejscu. W latach 2009-2012 
jest na miejscu 173. Czyli spada-
my w tych rankingach – mówił 
przedstawiciel przedsiębiorców. 
- Poza tym rosną wydatki na 
administrację. 

Dochody gminy ustalono na 
prawie 42 mln zł. Wydatki na nieco 
ponad 41mln złotych. 

Tekst i fot. (slw)

Budżet małego, starzejącego się miasteczka – mówili niektórzy radni
ŁĘCZYCA

zenon Koperkiewicz (z lewej) zagłosował przeciwko przyjęciu 
budżetu. Krzysztof urbański wstrzymał się od głosu

jan budziński pokazał radnym dokument z alarmującymi 
danymi

burmistrz był 
niejednokrotnie krytykowany 
przez opozycyjnych radnych
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Wszystko wskazuje na to, że 
przed urzędem pracy nie będzie 
niedługo takiego natłoku samo-

chodów. Rozpoczęły się bowiem 
prace przy budowie drugiego 
parkingu blisko pośredniaka – za 
starymi wiatami, tuż przy miej-
skim parku. 

(stop)

Więcej miejsc parkingowych
ŁĘCZYCA

Święta nie wpł ynęł y na 
uspokojenie atmosfery w blo-
ku przy ul. Dominikańskiej. 
Wręcz przeciwnie. Jest coraz 
gorzej. Jan Dośpiał twierdzi, 
że sąsiedzi są agresywni. 

- Partner sąsiadki z parteru 
złapał mnie na klatce scho-
dowej za szyję i zaczął dusić. 
Wcześniej zwróciłem mu uwagę 
jedynie na to, że zepsuł drzwi 
wejściowe, bo urwał stopkę. 

Stanisław Wojnarowski za-
przecza.

- To jakiś absurd. Owszem, 
doszło między nami do sprzecz-
ki, ale nie dusiłem sąsiada. 
Trzymałem go, bo chciał mnie 
pobić. Pokłóciliśmy się, ponie-
waż pan Dośpiał bardzo często 
zostawia drzwi do klatki na 
oścież otwarte. Mieszkamy na 
parterze i jest nam po prostu 
zimno w mieszkaniu.

J. Dośpiał ma także pretensje 
do sąsiadów o to, że zamonto-
wali drzwi do swojego miesz-

kania, które otwierają się na 
klatkę. 

- Trzeba bardzo uważać, żeby 
nie oberwać tymi drzwiami jak 
jest się na schodach w momen-
cie, gdy sąsiedzi wychodzą z 
mieszkania. W tej sprawie po-
szedłem do prezesa spółdzielni 
mieszkaniowej. 

Bronisława Ludwiczak za-
pewnia, że nikt do tej pory nie 
skarżył się na sposób zamonto-
wania drzwi. 

- Nigdy nie było tak, aby ktoś 
został uderzony drzwiami, gdy 
wychodziliśmy z mieszkania 
na klatkę – słyszymy od pani 
Bronisławy. - Jan Dośpiał jest 
bardzo konfliktowym człowie-
kiem. Wręcz nie do życia. Sta-
ramy się go unikać, ale niestety 
nieraz jest to niemożliwe. 

B. Ludwiczak nie ukrywa, że 
nie darzy sympatią Jana Do-
śpiała. Ma o nim jak najgorsze 
zdanie. 

- To nieobliczalny człowiek. 
Ciągle bluźni i co najgorsze 
oddaje mocz w piwnicy pod 
moją komórką – twierdzi pani 
Bronisława.

- To niepoważne. Jak można 
coś takiego wymyślić – oburza 
się Jan Dośpiał. 

Końca konfliktów nie widać. 
Szkoda, że sąsiedzi nie potrafią 
dojść do porozumienia.

Tekst i fot. (stop)

Od ponad roku 
kłócą się w bloku

ŁĘCZYCA

ostatnio powodem kłótni były drzwi, które otwierają się na 
klatkę schodową

jan dośpiał twierdzi, że sąsiad urwał  
stopkę przy drzwiach klatki schodowej

stanisław 
wojnarowski 

- „nie dusiłem 
sąsiada. 

broniłem się 
przed jego 

agresją”

życzenia

życzenia

życzenia
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Mądry Polak przed szkodą
Rozmowa z Markiem Bigajskim, dyrektorem operacyjnym w Provident Polska

Okres przedświąteczny sprzy-
ja pochopnym zakupom?

To w pewnym sensie naturalne - 
chcemy, żeby święta były udane 
i dostatnie, choinka się skrzyła, a 
dzieci dostały to, co sobie wyma-
rzyły. A reklamy kuszą: „tylko 15 
minut i pieniądze będą na twoim 
koncie”. To oczywiście sprzyja 
pochopnym decyzjom, a warto 

jednak pamiętać, że z takim zobo-
wiązaniem zostajemy na dłużej. 

Czyli jak należy pożyczać, 
żeby tego później nie żało-
wać?

Przede wszystkim rozważnie, 
nie pod wpływem impulsu pły-
nącego z kolorowej reklamy i 
łatwości, jaką daje „jeden klik” 
w Internecie. Należy również 
wybierać sprawdzone f irmy 
pożyczkowe, które mają przej-
rzyste umowy.  Musimy mieć 
całkowitą pewność, co do zasad, 
na jakich zostaną nam pożyczo-
ne pieniądze i co się stanie, jeżeli 
pojawią problem ze spłatą raty. 
Pamiętajmy: badania dowodzą, 
że wpadamy w tarapaty finan-
sowe nie, dlatego, że trzeba 
spłacać kolejne raty pożyczki, 
ale dlatego, że nagle pojawiają 
się nowe dodatkowe koszty 

związane z pożyczką, których 
wcześniej nie kalkulowaliśmy.  I 
to one wprowadzają zawirowa-
nie w naszym budżecie - odsetki 
karne, czy opłaty za  opóźnie-
nia bywają bardziej dotkliwe 
niż sama rata, dlatego, że nie 
byliśmy przygotowani na ten 
wydatek.

Ale bywa i dokładnie odwrotnie: 
są na rynku dostępne oferty, 
które nie tylko nie przewidują 
żadnych dodatkowych opłat 
karnych, ale umożliwiają wręcz 
obniżenie raty w trudniejszym 
finansowo dla klienta okresie, 
co pozwala złapać nową rów-
nowagę w domowych finansach. 

A są też oferty „pożyczka za 
darmo”. Czy możemy mieć 
zaufanie do takich ofert? 

Takie promocje są z reguły ofe-

rowane na krótki okres np. na 
miesiąc. Zastanówmy się, czy 
jeżeli dzisiaj pożyczę 1000 zł, 
to czy np. za miesiąc, będę w 
stanie zwrócić całą kwotę? Jeżeli 
mamy jakiekolwiek wątpliwości, 
czy nam się to uda, to przede 
wszystkim musimy wiedzieć 
na jakich warunkach przyjdzie 
na spłacać pożyczkę po tym 
promocyjnym okresie. Jeżeli nie 
wiemy, jakie to będą raty, to jest 
pierwszy krok do wpadnięcia w 
kłopoty. 
No właśnie, a co robić, jeżeli 
nam się zdarzy trudność ze 
spłatą?

Przede wszystkim: nie czekać i 
jak najszybciej poinformować 
o tym pożyczkodawcę o kło-
potach. Odpowiedzialne firmy 
finansowe działają według zasa-
dy: dobrze udzielona pożyczka 
to taka, którą klient spłaca. W 

przypadku takich pożyczko-
dawców możemy się spodzie-
wać zaproponowania klientowi 
nowego harmonogramu na 
„chudszy czas” i nie dociążania 
jego budżetu domowego dodat-
kowymi opłatami karnymi. 

A Pan pożycza przed świę-
tami?

Staram się zaoszczędzić na 
wydatki świąteczne z wyprze-
dzeniem. Gdyby jednak z moim 
życiu pojawiła się sytuacja wy-
magająca wsparcia w gotówce 
mojego budżetu domowego, 
wtedy z pewnością zwróciłbym 
się do renomowanego pożycz-
kodawcy i uważnie przestudio-
wałbym umowę o pożyczkę. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń: (42) 205 98 39

Organizatorami sylwestra są 
urząd miasta i powiatowe staro-
stwo. Impreza odbędzie się na 

placu  Kościuszki przed ratuszem 
miejskim, w godzinach 23:00-1:00. 
Oprawę muzyczną zapewni Dom 
Kultury. O północy przewidziane 
jest wystąpienia władz miasta.

(slw)

Sylwester pod chmurką

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Andrzej Rogut nie może zrozu-

mieć, dlaczego musi oddać ponad 2 
tys. złotych, które wcześniej otrzymał 
z Powiatowego Urzędu Pracy. - Dla 
mnie to jest prawdziwy dramat. Suma 
do zwrotu jest duża, nie mam takich 
pieniędzy. Dlaczego ponosić mam 
winę za błędy mojego byłego praco-
dawcy – pyta nasz Czytelnik. 

Niedawno pan Andrzej dowiedział 
się o krzywdzącej jego zdaniem decyzji. 

- Jestem załamany. Jak byłem bez-
robotnym otrzymywałem zasiłek. 
Przecież w pośredniaku na pewno 
sprawdzono wszystko pod każdym 
względem. Dlaczego później urząd 
pracy każe oddać pieniądze, tego nie 
rozumiem – słyszymy.

Razem z załamanym A. Rogutem 
udaliśmy się do Powiatowego Urzędu 
Pracy. Nie było łatwo o rozmowę z 
dyrektorką pośredniaka, która długo 
zastanawiała się, czy wpuścić byłego 
bezrobotnego do swojego gabinetu. 

W końcu się udało. Pan Andrzej ze 
łzami w oczach prosił o wyjaśnienie 
sprawy.

- Jestem prostym człowiekiem i nie 
znam się na przepisach. Ale w czym 
zawiniłem, że muszę oddać pieniądze? 
To przecież były pracodawca coś źle 
wpisał w moje świadectwo pracy.

Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczy-
cy, wraz z Małgorzatą Gosik, kierow-
niczką działu ewidencji i świadczeń, 
ze spokojem słuchały Andrzeja Roguta.

- Niestety takie są przepisy – odparła 
szefowa łęczyckiego pośredniaka. 
- Pobrany zasiłek dla bezrobotnych 
powinien być zwrócony, bo taka jest 
decyzja Państwowej Inspekcji Pracy. W 
świadectwie pracy były nieprawdziwe 
dane. 

Jak udało nam się ustalić pracodawca 
błędnie podał datę rozpoczęcia za-
trudnienia, ponadto pracodawca nie 
podał podstawy prawnej rozwiązania 
umowy o pracę.

W gabinecie dyrektor pan Andrzej 
usłyszał, że może poprosić o zawie-
szenie postępowania i tym samym na 
razie nie zwracać pieniędzy. Najpierw 
jednak powinien zwrócić się do sądu 
pracy, by sprawa została gruntownie 
zbadana. Niewykluczone, że A. Rogut 
potrzebował będzie pomocy prawnej.

- Czuję się pokrzywdzony. Wychodzi 
na to, że teraz muszę walczyć sądownie 
z byłym pracodawcą, by nie oddawać 
pieniędzy urzędowi pracy. Nie po-
winno tak być. To urzędnicy powinni 
zrobić wszystko, aby człowiek nie był 
narażany na tego typu sytuacje.

Tekst i fot. (stop)

NajpierW dostaŁ pieNiĄdze, 
teraz Musi je zWróciĆ

Pan andrzej w dyrektorskim gabinecie 
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wzloty i upadki niektórych znanych 
w powiecie osób a może ludzkie dra-
maty czy też tragedie na drodze? co 
było najważniejsze? Przedstawiamy 
przegląd wydarzeń 2013 roku.

styczeń
•  Pięćdziesiąt minut po północy na świat 

przyszedł Tymuś. Był pierwszym no-
worocznym noworodkiem w powiecie 
łęczyckim. Dziecko mierzyło 54 cm i 
ważyło prawie 4 kg!

•  Bunt w sklepach Społem w Łęczycy. Pra-
cownicy domagali się zmian w zasadach 
zatrudnienia. Walczyli o podwyżki i etaty. 

•  Jarosław Pacholski z Ruchu Palikota (te-
raz - Twój Ruch) domagał się likwidacji 
straży miejskiej w Łęczycy. Rozpoczęła 
się dyskusja o przyszłości tej formacji.

•  Skandal. Tomasz Pijewski, miejski radny 
z Łęczycy, wsiadł do auta po spożyciu 
alkoholu. Tłumaczył się, że jechał do naj-
bliższej stacji benzynowej po papierosy. 

•  Łęczycka Fructa do likwidacji. Dyrekcja 
zakładu produkującego soki zapowiada 
zwolnienia pracowników. 

luty
•  W łęczyckim szpitalu rozpoczęły się pro-

testy związkowców, które były efektem 
zwolnień w ZOZ.

•  Alkohol z melin zbiera śmiertelne żniwo. 
Nasi Czytelnicy informują o nielegalnej 
sprzedaży procentów przy ul. Wojska 
Polskiego.

•  Fiasko ETC. W Łęczycy nie powstanie 
szumnie zapowiadana wcześniej elek-
trociepłownia.

•  Afera w MOPS. W mieście mówi się o 
zatrzymaniu przez policję pracowników 
ośrodka pomocy.

marzec
•  Miliony euro z Niemiec. Podpisana została 

umowa ws. budowy w Daszynie nowocze-
snej elektrociepłowni.

•  Tragedia w gminie Daszyna. Tomasz 
powiesił się naprzeciwko swojego rodzin-
nego domu. 

•  Zamieszanie w spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. Pożegnanie z kotłownią 
przy ul. Konopnickiej.

Kwiecień
•  Nietypowa sprawa. Nasza-Klasa, portal 

społecznościowy, na wokandzie. Katarzy-
na Kwiatkowska skarży swoich sąsiadów 
o podrobienie jej strony w internecie. 

•  Zagadkowa śmierć w lokalu komunalnym 

w Grabowie. Czy Piotr Ś. Zaczadził się w 
mieszkaniu socjalnym?

•  Grupa mieszkańców z ul. Belwederskiej 
w Łęczycy domagała się dymisji Adama 
Kujawy, dyrektora Zieleni Miejskiej. 
Powód? Nieodpowiednia, zdaniem ludzi, 
przycinka drzew. 

•  Marta Grzelak skarży pogotowie. 9-letnia 
Dominika, jej córka, straciła opuszek pal-
ca. Zdaniem matki lekarze, którzy przyje-
chali na miejsce, zlekceważyli zdarzenie.

maj
•  Skandal w Świnicach Warckich. Tadeusz 

Bednarek pracuje jako wicewójt i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. Nasz dzienni-
karz w godzinach pracy nie zastał go ani 
w urzędzie, ani w GOK.

•  Matury. Młodzież, z którą rozmawialiśmy, 
twierdziła, że egzaminy nie były aż tak 
trudne. 

•  Kolejki po dekodery. Właściciele starszych 
telewizorów wydają pieniądze na deko-
dery do odbiorników analogowych, aby 
odbierać sygnał cyfrowy. 

•  Czarne chmury nad prezesami „Łęczycan-
ki”. Opozycja jednoczy siły. 

•  Zenon Koperkiewicz, miejski radny z 
Łęczycy, nazywa samorządowców dar-
mozjadami. Proponuje, aby rada miasta 
składała się z 7 a nie z 15 radnych. 

czerwiec
•  Wiesław Rogut, były więzień, skarży 

łęczycki wymiar sprawiedliwości. Żąda 
pieniędzy za każdy dzień odsiadki.

•  Skandal. Roman Mioduchowski, prezes 
spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka” 
przyszedł pijany na walne zebranie człon-
ków spółdzielni. Został zwolniony z pracy. 

•  W łęczyckim magistracie doszło do ostrej 
wymiany zdań pomiędzy rolnikami a 
burmistrzem Andrzejem Olszewskim. 
Poszło o zaorany przez ZM brzeg Bzury i 
zalane z tego powodu pola.

lipiec
•  Tragedia w Kwiatkówku pod Łęczycą. W 

wypadku samochodowym zginął ojciec i 
jego dwóch synów.

•  Mieszkaniec wsi Borów oskarża neurologa 
z łęczyckiego szpitala o branie łapówek. 

•  Konstancja Chodorowska, wiceprezes 
„Łęczycanki”, nie otrzymuje absolutorium 
od spółdzielców. 

•  Wójt Grabowa wypowiada umowę dzier-
żawy miejscowemu NZOZ.

•  Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy 
na cenzurowanym. Pracownicy idą do 
prokuratury.

sierpień
•  Mordercze upały. Temperatury w cieniu 

osiągają ponad 30 stopni. 
•  Jarosław Szymański, nowy prezes „Łęczy-

canki”, zapowiada zmiany w spółdzielni.
•  Tragedia na łęczyckim osiedlu. 1,5-roczna 

dziewczynka wypadła z okna na trzecim 
piętrze bloku przy ul. Zachodniej. 

wrzesień
•  Szok. Płyty nagrobne z czytelnymi in-

skrypcjami posłużyły do utwardzenia 
odcinka drogi prowadzącej do jednej z 
podłęczyckich wsi. 

•  Ozorkowscy kupcy po przymusowej 
przeprowadzce narzekają na handel 
przy al. Unii.

•  W centrum Grabowa, podczas remon-
tu rynku, wykopano ludzką czaszkę i 
piszczele. 

•  W gminie Daszyna tragedia. W pożarze 
ginie człowiek.

Październik
•  Zwolnienia w Łęczyckich Zakładach 

Górniczych.
•  30-letni Andrzej z Ozorkowa biegał z 

nożem po osiedlu. Groził, że pozabija ludzi 
a potem siebie. 

•  W Jankowie pod Łęczycą mieszkań-
cy szykowali się do blokady drogi 
krajowej. 

•   Dwie młode dziewczyny skatowały 

przegląd najważniejszych wydarzeń
przechodnia – twierdzili nasi Czytelnicy. 
Mężczyzna zmarł w szpitalu. 

listopad
•  Policja zatrzymała 4 mężczyzn podej-

rzanych o brutalne zgwałcenie 26-latki.
•  Z więzień na terenie całego kraju zostali 

zwolnieni osadzeni, którzy trafili za krat-
ki za mniej groźne przestępstwa. 

•  Były strażak i pracownik OPK podpalił w 
Ozorkowie ciepłownię. 

Grudzień
•  Wierni z Ozorkowa oskarżają miejsco-

wego duchownego. To zachłanny ksiądz 
– usłyszeliśmy.

•  W „Łęczycance” rozpoczęła się lustracja. 
Są już pierwsze uchybienia.

•  Łęczycka rada miasta przyjęła budżet 
na 2014 rok.

życzenia

życzenia

życzenia
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

rozwiązanie krzyżówki z numeru 67: co człowiek, to zdanie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Halo, czy to firma „Święta na telefon”? 
- Tak. 
- Co można u was zamówić? 
-  Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, renifery, 

prezenty...
-  To poproszę trzy Śnieżynki i dwa litry 

wódki. 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zasta-
wiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole 
jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi. 
- Kto tam? 
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Ale dlaczego?! 
- Bo tradycyjnie musi być puste!

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Naro-
dzenie?  
-Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta? 

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony:  
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?  
-  Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po 

mieście! 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania.  
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.  
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Po pasterce proboszcz pyta organistę: 
- Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu” zagrał pan w rytmie disco polo? 
- Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać. 
-  No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie 

widział jak ludzie tańczyli przed szopką! 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pój-
ściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w 
płucach woła głośno: 
-  Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się 

o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  
Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

Karpik w galarecie
Składniki:
Karp 3 kawałki
marchewka, seler
świeża gałązka melisy i roz-
marynu
sól. żelatyna
Przygotowanie
Do rondelka z posoloną wodą 
wrzucić wycięte z warzyw gwiazdki i zioła. Kiedy warzywa 
zmiękną włożyć rybę i gotować ją w aromatycznym wywarze 
ok 10-12 min. Wyjąć karpia i gwiazdki. Po przestudzeniu 
bardzo dokładnie obrać rybę z ości... Do gorącego rosołu 
wsypać żelatynę i poczekać, aż się rozpuści - nie gotować. 
W pojemniczkach ułożyć rybę i gwiazdki warzywne. Zalać 
rosołem z żelatyną i wstawić do lodówki.

Śledzie w śmietanie 
Składniki:
około 0,5 kg Matiasów w zalewie korzennej lub w oleju
1 szklanka kwaśnej śmietany 12%
1 średni ogórek konserwowy
1 łyżeczka delikatnego majonezu 
sól (mało)
pieprz biały
3 średnie cebule

szczypta cukru
sok z około 1/3 cytryny
Przygotowanie
Ogórka kroimy drobniutko, 
dodajemy do śmietany, doda-
jemy majonez, pieprz, wszyst-
ko razem mieszamy, wkłada-
my do lodówki. Śledzie od-
sączamy z zalewy, kroimy w 
dzwonka, skrapiamy małą ilością soku z cytryny. Cebule kro-
imy w piórka, przelewamy obficie wrzącą wodą, dodajemy do 
śledzi. Mieszamy, odstawiamy do lodówki na około 2 godzinki. 
Następnie rybkę wraz z cebulą, dodajemy do sosu śmieta-
nowego, mieszamy, wkładamy do lodówki na parę godzin, 
minimum 1. Po tym czasie dopiero dosalamy, na tyle, na ile 
jest potrzeba, w tym momencie możemy ewentualnie dodać 
również szczyptę cukru, jeśli sos jest jak dla nas zbyt kwaśny.

Keks mocno bakaliowy
Składniki:
250 gramów mieszanki orzechów 
320 gramów suszonych owoców 
0,5 szklanki mąki pszennej
1/3 szklanki brązowego cukru (może tez być biały)
1/4 łyżeczki sody
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

3 jaja
1/4 łyżeczki cynamonu lub 
przyprawy do piernika
szczypta soli
1 łyżeczka cukru waniliowego 
(opcjonalnie)
Przygotowanie
Mąkę wymieszać z prosz-
kiem do pieczenia, sodą, solą, 
wsypać do niej suszone owoce, orzechy i wszystko 
razem wymieszać. Jaja krótko zmiksować z cukrem, 
cukrem waniliowym (opcjonalnie), przyprawą do piernika 
lub cynamonem, przelać do miski z bakaliami i wymieszać 
wszystko dokładnie łyżką (bakalie mają być równomiernie 
oblepione masą.  Formę keksową o wymiarach 25x10 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć do niej ciasto, 
wierzch wyrównać i lekko ugnieść. Ciasto wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 150 stopni i piec około 50 minut na 
złoto. Jeśli zauważymy, że wierzch zaczyna nam się za szybko 
rumienić przykryjmy go folią aluminiową

Porady naszycH czytelniczeK
* Dla nadania lepszego smaku i świątecznego aromatu pro-
ponuję opanierować filety rybne w zmielonych suszonych 
grzybach
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Fabryka Mikołaja
Ponad 500 dzieci odwiedziło „Fabrykę Mikołaja” w Ozorkowie. Oprócz wspólnych zabaw 
nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów. Maluchy otrzymały paczki ze słodyczami. 
Świąteczna impreza, jak co roku, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. 

Śnieżynka pomaga dzieciom 

robić dekoracje

specjalny “wóz drabiniasty” 

na mikołajowe przejażdżki

mikołaj rozdaje balony, z których 

dzieci robią zwierzątka

mikołaj z burmistrzem 

rozdają słodkie prezenty

fabryka mikołaja 
zgromadziła całe rodziny

chętnych na słodkie 

prezenty nie brakowało 
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Kolejna iluminacja pojawiła się na 
placu Jana Pawła II. Zimowa fontan-
na stanęła w miejscu wyłączonej na 
okres zimowy wodnej fontanny, którą 
można było podziwiać przez kilka 

ostatnich dni. Nowa, podświetlona 
konstrukcja prezentuje się równie 
ładnie, jak wodna, kolorowa fontanna 
i jest kolejną, świąteczną dekoracją w 
centrum miasta, obok iluminacji na 
latarniach i lampek, które rozbłysły 
na choince stojącej na placu.

(stop)

Do naszej redakcji zadzwoniła 
Bożena Kacprzak, która uskarża się 
na nieutwardzoną ul. Tartaczną i 
brak oświetlenia przy drodze.

- Po zmroku strach jest tędy iść. 
Nie dość, że droga nie jest oświe-
tlona, to na dodatek pełno jest w 
niej dziur. Można nogi poła-
mać. Poza tym pobocza 
już się pozapadały, 
łatwo jest wpaść 
do rowu melio-
racyjnego. Jest 
to szczególnie 
niebezpiecz-
ne dla prze-
jeżdżających 
samochodów. 
Wielokrotnie w 
sprawie tej drogi 
chodziłam do ma-
gistratu. Zresztą nie 
tylko ja, inni miesz-
kańcy również pytali w 

urzędzie o 
to, kiedy bę-
dzie remont. 

Do dziś nie 
m a my kon-

kretnej odpo-
wiedzi – słyszymy 

od pani Bożeny.

W magistracie dowiedzieliśmy 
się, że ul. Tartaczna została ujęta w 
przyszłorocznym planie remonto-
wym. Nie wiadomo jednak, kiedy 
przy drodze ustawione zostaną 
latarnie.

Tekst i fot. (stop)

Zimowa fontanna
OZORKÓW

OZORKÓW

Na Tartacznej ciemno i nierówno

Rzucił się z nożem na matkę
OZORKÓW

Ten ranek na długo zapadnie 
w pamięci Renaty D. (nazwisko 
do wiadomości redakcji), która 
broniła się przed atakiem syna – 
nożownika. 

Dochodziła godzina szósta. Ko-
panie w drzwi obudziło rodzinę. 
25-letni Damian, syn pani Renaty, 
był po narkotykach. Matka prze-
czuwała, że może stać się coś złego.

- Nie chciałam go wpuścić. Ale 
tak walił w drzwi, że w końcu 
otworzyłam. Zaczął krzyczeć na 
mojego partnera a następnie go 
bić. Doszło do bijatyki. Później 
rzucił się na mnie. Chwycił 
za nóż, zaczął nim wy-
machiwać tuż koło mojej 
twarzy. Cudem udało 
mi się mu go odebrać. 
Uciekłam do drugiego 
pokoju, chwyciłam za 
telefon i zadzwoniłam 
na policję – wspomina 
Renata D.

Na przyjazd funkcjo-
nariuszy – jak usłyszeli-
śmy – trzeba było czekać pół 
godziny.

- Błagałam policjantkę o po-
moc. Prosiłam, żeby szybko 
przyjechali, bo syn wpadł w szał 
i bije domowników. Policjantka 
słyszała na pewno mój krzyk, 
akurat jak z nią rozmawiałam, to 
syn szarpał mnie za włosy. 

Dopiero policji udało się obez-
władnić 25-latka. Agresor trafił do 
policyjnej izby zatrzymań. Został 
jednak wypuszczony na wolność.

- Nie rozumiem decyzji proku-
ratury. Zastosowano jedynie dozór 
policyjny i zakaz zbliżania się do 
mnie. Czy syn, który nadużywa 
narkotyków będzie na to zważał 
– pyta pani Renata. - Toczy się już 
przeciwko niemu sprawa o znęca-
nie się nade mną. Powinien zostać 
osadzony w areszcie do czasu roz-
prawy. A tak, przyjdzie od swojego 

ojca, mojego byłe-
go męża u którego 
mieszka i zrobi mi 
krzywdę. Boję się o 
swoje życie...

Renatę D. odwie-
dziliśmy w szpitalu 
do którego trafiła 
po pobiciu. Rozma-
wialiśmy również 
z Damianem W., 
przyjacielem córki 
pani Renaty. 

- Po amfetaminie 
człowiek jest nie-

obliczalny. Wszyscy się go 
tutaj boimy. Jest coraz gorzej, 
naprawdę może dojść do tra-
gedii. Decyzja o wypusz-
czeniu go na wolność jest 
wielkim błędem.

Renata D. nie wie, 
gdzie teraz ma szukać 
pomocy. Święta spę-
dzi w strachu przed 
własnym synem. 

(stop)

damian w. przy drzwiach w które 
kopał syn pani renaty

tym nożem 25-latek groził 
matce

renata d. 
trafiła do 
szpitala po 
tym, jak syn 
bił ją po głowie

życzenia

życzenia

życzenia
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OZORKÓW
Darmowe zaproszenia na wy-

stęp Andrzeja Grabowskiego, 
znanego głównie z serialu „Świat 
według Kiepskich”, to jedynie 
przykrywka do bezpośredniej 
sprzedaży garnków. Wielu uległo 
namowom handlarzy. Dopiero 
w domu okazało się, że komplet 
garnków kosztuje majątek - na-
wet 8 tysięcy złotych. Miało być 
śmiesznie, niestety po występie 
„Kiepskiego” popłynęło wiele łez. 

Firma z Poznania, która w ten 
sposób wciska garnki, to lider sprze-
daży bezpośredniej. W tej chwili 
sprzedają garnki, które kosztują 
ciężkie pieniądze. Patelnia za 1800 
zł, garnek za 1950 zł czy szybkowar 
za 3000 zł. Firma zamawia naczynia 
w Niemczech i sprzedaje w Polsce z 
ogromną marżą.

Schemat jest zawsze ten sam. 
Mieszkańcy – przede wszystkim 
mniejszych miejscowości – otrzy-
mują darmowe zaproszenia na wy-
stępy. Wabikiem są znane nazwiska 

i wielu daje się skusić takiej ofercie. 
Nawet wtedy, gdy wcześniej wiado-
mo, że przed występem ludzie będą 
musieli brać udział w ogłupiającej 
ofercie handlowej. 

W Ozorkowie występ Andrzeja 
Grabowskiego przyciągnął tłumy. 
Pokazy kulinarne odbywały się w 
wielu gimnazjalnych pomieszcze-
niach użyczonych handlowcom 
przez szkołę. Pranie mózgów trwało 
ponad dwie godziny. 

Drodzy państwo, mamy do za-
oferowania super garnki zrobione 
w kosmicznej technologii. Nic nie 
przywiera, nie przypala się, takie 
kucharzenie to sama przyjemność 
– słyszeli zaproszeni na pokaz 
mieszkańcy od handlowców, którzy 
w garnkach przygotowywali różne 
produkty. Wszystko było dokładnie 
zaplanowane. Ci, którzy połknęli 

Kabareciarze dorabiają! 
Szkoda, że kosztem skołowanych ludzi

haczyk, byli zapraszani na rozmo-
wy indywidualne. 

Omamić dała się m.in. Sabina 
Wojtczak.

- Młody chłopak, jeden z han-
dlowców, przyjechał ze mną 
do domu o godzinie 23. 
Zostawił garnki, mówił, 
że to tak na próbę. Mia-
łam się zastanowić. 
Podpisałam dokument, 
który mi podsunął – 
mówi ze łzami w oczach 
pani Sabina. - Rano, gdy 
dokładnie przejrzałam 
ten dokument,  
 

okazało się, że komplet garnków i 
dwie kołdry kosztują prawie 8 ty-
sięcy złotych. Myślałam, że dostanę 
zawału. Zadzwoniłam do syna.

- To jest oszustwo, jestem 
naprawdę zbulwerso-

wany działaniem tej 
poznańskiej firmy. Żal 
mi mamy, która liczy-
ła na dawkę śmiechu 
a w efekcie została 
wmanipulowana w 
coś takiego – mówi 

Sławomir Wojtczak. 
Na sz a  C z y t e l -

n i c z k a ,  
 

po rozmowie z synem, zadzwoni-
ła do firmy i odstąpiła od umowy. 
Teraz czeka na kuriera, który ma 
zabrać garnki. 

Warto wspomnieć, że każdy, 
kto kupił towar poza lokalem 
przedsiębiorstwa może w termi-
nie 10 dni od daty otrzymania 
towaru złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy kup-
na-sprzedaży. Niejednokrotnie 
wskazany termin jest jednak 
znacznie dłuższy i wynosi na-
wet trzy miesiące, z uwagi na 
brak realizacji leżącego po stro-
nie przedsiębiorcy obowiązku 
powiadomienia konsumenta o 
przysługującym mu uprawnie-
niu do odstąpienia od umowy. 

(stop)

sabina wojtczak żałuje, że dała się skusić ofercie kabaretowej 
połączonej z prezentacją garnków

Pani sabina oprócz garnków otrzymała też 3 koce. miały być w 
prezencie, ale okazało się, że widnieją na rachunku mieszkańcy byli kuszeni super naczyniami za ciężkie pieniądze

andrzej Grabowski wystąpił po prezentacji kulinarnej  
i bezpośredniej sprzedaży garnków

życzenia
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Dobiega końca remont starego 
młyna przy ul. Łęczyckiej. Oko-
liczni mieszkańcy obawiają się, że 
nowa inwestycja przysporzy sporo 
problemów. Pojawiły się zdania, że 
w młynie odbywać się będą głośne, 
całonocne dyskoteki. 

Zaprzecza temu właściciel młyna.
- Nie będzie żadnej uciążliwości – 

mówi Bogdan Deka. - Dyskotek nie 
będziemy organizować, bo nie mamy 
takiego dużego pomieszczenia. Po-
wstanie pub a na piętrze hotel. 

Stuletni młyn przestał mielić 
zboże w latach 90-tych. 

- Za remont wziąłem się jakieś 
trzy lata temu. Chcę zachować 
charakter tej budowli. Z zewnątrz 

zachowałem ceglaną elewację, w 
środku również w wielu miejscach 
jest cegła. W przyszłym pubie 
zachowana została oryginalna 
konstrukcja dawnych silosów zbo-
żowych a także drewniane stropy. 

Jak się dowiedzieliśmy w młynie, 
oprócz pubu i hotelu, działać ma też 
ośrodek szkolenia dziewiarzy. Skąd 
ten pomysł? Tym bardziej, że zawód 
dziewiarza zanika.

- Fakt, że dziewiarstwo nie jest 
już modnym zawodem a fach znika 
z rynku między innymi z powo-
du tanich wyrobów z Chin. Sam 
prowadzę firmę dziewiarską i nie 
chwaląc się idzie mi całkiem dobrze. 
Przyszli dziewiarze uczyć się będą 
w młynie teorii. 

Tekst i fot. (stop)

Stary młyn odmłodniał. Będzie pub i hotel
PARZĘCZEW

w młynie będzie pub, hotel a także ośrodek szkolenia dziewiarzy

na zdjęciu bogdan deka

Wiatr napędzi gminny budżet?
PARZĘCZEW

Cały rok trwały badania nad 
tym, czy na terenie gminy opłaca 
się zakładać farmy wiatrowe. Wy-
niki są pozytywne a finał taki, że 
być może już wkrótce Parzęczew 
znany będzie w regionie z dużych 
inwestycji związanych z odnawial-
nymi źródłami energii. Właśnie 
opracowywana jest decyzja środo-
wiskowa dla firmy z Krakowa, któ-
ra zamierza postawić na obrzeżach 
miejscowości 6 wiatraków. 

Władze gminy wiążą ogromne 
nadzieje z inwestycją. 

-  Wyliczyliśmy, że wpływy 
roczne do budżetu w związku z 
taką farmą wiatrową mogą wy-
nosić nawet pół miliona złotych 
– mówi Ryszard Nowakowski, 
wójt gminy. - Wydaje mi się, że dla 
takich inwestorów stworzyliśmy 
w gminie idealne warunki. Sa-
morząd zgodził się na inwestycje 
uchwalając pod tym kątem miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

Jak się dowiedzieliśmy Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska opra-
cowuje właśnie dokument w którym 
określane są wymogi konieczne do 
spełnienia dla inwestora  przy tego 

rodzaju inwestycjach. Wymogi dy-
rekcji gmina musi wpisać do decyzji 
środowiskowej.  

- Mamy nadzieję, że firma zainte-
resowana wybudowaniem wiatra-
ków nie przestraszy się tych doku-
mentów, bowiem wymogi są bardzo 
wysokie. Określa się w nich poziom 
hałasu, skutki oddziaływania wia-

traków na człowieka, zwierzynę i 
ptaki oraz bada się tzw. infradźwięki 
i promieniowanie elektromagne-
tyczne – wymienia wójt. - Firma 
będzie musiała wydać dodatkowe 
pieniądze na różne zaświadczenia. 
Budowa jednego wiatraka to koszt 
3 mln euro. 

Brak ustawy państwowej o odna-

wialnych źródłach energii nie znie-
chęca inwestorów zainteresowanych 
budową farm wiatrowych. Oprócz 
firmy z Krakowa 2 wiatraki postawić 
ma wkrótce także przedsiębiorca w 
Śliwnikach Nowych. Zaintereso-
wanie terenem jest spore, ponieważ 
Parzęczew to wietrzna gmina. 

(stop)

wójt Parzęczewa z dokumentem na podstawie którego opracowana zostanie decyzja środowiskowa

najprawdopodobniej za kilka miesięcy na obrzeżach 
Parzęczewa powstanie wiatrowa farma

życzenia

życzenia
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ŁĘCZYCA
Pomyślał, pomarzył i tym ma-

rzeniem zaraził poszczególne 
samorządy gmin wraz z samo-
rządem powiatowym – powie-
dział Wojciech Zdziarski, starosta 
powiatu łęczyckiego, który tuż 
przed spotkaniem opłatkowym 
w Komendzie Powiatowej Policji 
przekazał na ręce komendanta 
insp. Pawła Karolaka kluczyki do 
radiowozu.

Nowy egzemplarz to Kia Ceed, 
rocznik 2013, z silnikiem o mocy 
135 KM i pojemności 1.6 GDI. 
Samorządy lokalne powiatu łę-
czyckiego wraz z samorządem 
powiatowym, sfinansowały 50 
% kosztów zakupu radiowozu, 
drugie tyle dołożyła Komenda 
Główna Policji. 

Starosta wyraził 
nadzieję, że pojazd 
będzie dobrze służył 
jednostce do sku-
tecznego wykony-
wania powinności, 
pełniąc służbę w 
Wydziale Ruchu 
Drogowego. 

Na spotkanie 
przybył m.in. ka-
pelan Komendy 
Powiatowej Poli-
cji, ks. Krzysztof 
Wasiak. Pełniąc 
swoją powin-
ność, poświęcił 
nowy nabytek, 
o d m aw i a jąc 
krótką modli-
twę. 

Tekst i fot. 
(slw)

20 grudnia w auli Komendy Po-
wiatowej Policji w Łęczycy odbyło 
się spotkanie opłatkowe.

Gości przybyłych na spotkanie 
wigilijne przywitał komendant 
powiatowy policji w Łęczycy insp. 
Paweł Karolak. Przedstawiciele 
lokalnych władz rządowych: se-
nator, posłowie i samorządowych: 
starosta, burmistrz, wójtowie 
gmin a także zaprzyjaźnionych 
służb i instytucji złożyli sobie 
życzenia świąteczne i tradycyj-

nie połamali się opłatkiem. W 
wyjątkowy klimat uczestników 
spotkania wprowadziły dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Łęczycy, które 
wspaniałym występem wywołały 
uśmiech na twarzach kolędników. 
Nie zabrakło również prezentów. 
Komendant wręczył upominki 
młodym artystom.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy 

Spotkanie opłatkowe

aby okres świąteczno – no-
woroczny był dla wszystkich 
spokojny i bezpieczny warto 
skorzystać z porad, którymi, 
jak co roku dzielą się policjanci:

Przedświąteczne zakupy:
Wybierając się na zakupy pa-

miętaj, aby nie przechowywać 
całej gotówki w jednym miejscu. 
Nie zabieraj ze sobą dużej liczby 
kart kredytowych, a korzystając z 
bankomatów wybierz urządzenia 
znajdujące się w ruchliwym i dobrze 
oświetlonym miejscu. Nie zapisuj 
kodu PIN na karcie bankomatowej. 
Na zakupy weź torebkę na długim 
pasku i przewieś ją przez ramię, tak, 
aby zawsze mieć ją „na oku”. W cza-
sie załatwiania sprawunków unikaj 
miejsc zatłoczonych i nie wdawaj 
się w rozmowy z przygodnie na-
potkanymi osobami. Parkując sa-
mochód przed marketami wybieraj 
tylko dobrze oświetlone miejsca a 
najlepiej skorzystaj z parkingów 
strzeżonych. Wysiadając pamiętaj 
o zamknięciu pojazdu i włączeniu 
urządzeń alarmowych. Nie pozosta-
wiaj w samochodzie na widocznym 
miejscu cennych i atrakcyjnych 
przedmiotów. Unikajmy również 
zakupów alkoholu niewiadomego 
pochodzenia na bazarach i targach, 
które mogą narazić nas na utratę 
zdrowia oraz wszelkiego rodzaju 
biżuterii i sprzętu elektronicznego, 
co może skutkować odpowiedzial-
nością karną za nieumyślne prze-
stępstwo paserstwa

Podróże
Jadąc autobusem czy tramwa-

jem – szczególnie przy wsiadaniu 
i wysiadaniu kontroluj torebkę i 
unikaj sztucznego tłoku. Panowie 
nie powinni przechowywać port-
feli w tylnych kieszeniach spodni.

W pociągu – zwłaszcza na 
dalekich trasach nie rozmawiaj 
z przypadkowymi osobami i nie 
przyjmuj żadnych poczęstunków 
od współpasażerów. Wychodząc 
z przedziału zawsze zabieraj ze 
sobą pieniądze i dokumenty. Je-
żeli zaobserwujesz jakąkolwiek 
„podejrzaną” sytuację zawiadom 
niezwłocznie obsługę pociągu.

Korzystając z własnego środka 
transportu pamiętaj, aby spraw-
dzić stan techniczny pojazdu i usu-
nąć nawet najdrobniejsze usterki. 
Za kierownicę siądź trzeźwy i 
wypoczęty. Na postój wybieraj 
miejsca dobrze oświetlone. Wysia-
dając z samochodu zabierz ze sobą 
wszystkie wartościowe przedmio-

ty, drogą odzież, torebki i doku-
menty, zamknij auto i uruchom 
urządzenia alarmowe. W trakcie 
podróży możesz być narażony 
na kradzież samochodu metodą 
„na stłuczkę” lub „na wypadek” – 
złodzieje aranżują taką sytuację 
i starają się wykorzystać emocje 
swojej ofiary. W takim przypadku 
nie należy opuszczać pojazdu, lecz 
telefonicznie powiadomić służby 
ratownicze lub skierować się do 
najbliższej jednostki Policji. Jeżeli 
decydujemy się na wyjście z auta, 
to pamiętajmy, że należy je za-
mknąć i uaktywnić alarm.

zabezpiecz mieszkanie
Nie opowiadaj wszystkim, że 

planujesz dłuższy wyjazd. Na 
automatycznej sekretarce tele-
fonu nie zostawiaj wiadomości 
typu „wyjechaliśmy z miasta, z 
podaniem daty powrotu”. Klucze 
do mieszkania przekaż krewnemu 
lub zaufanemu sąsiadowi, poproś, 
by zbierał ulotki reklamowe spod 
Twoich drzwi, wieczorem zaś za-
palił światło lub na chwile otwo-
rzył okno sprawiając wrażenie 
przebywania w domu lokatorów. 
Nie zostawiaj kluczy pod wycie-
raczką! Cenne przedmioty, dzieła 
sztuki czy wyroby jubilerskie i 
gotówkę zdeponuj w sejfie lub 
oddaj na przechowanie zaufanej 
osobie. Przed wyjazdem zamknij 
zawór wodny i gazowy, aby unik-
nąć ewentualnej awarii.

materiały pirotechniczne
Zbliżający się okres świąteczno 

– noworoczny związany jest z za-
kupem różnego typu materiałów 
pirotechnicznych i sztucznych 
ogni. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami istnieje całkowity 
zakaż sprzedaży materiałów piro-
technicznych dzieciom i młodzieży 
do lat 18. Oznaczenie wyrobu pi-
rotechnicznego powinno zawierać: 
nazwę wyrobu, oznaczenie klasy i 
numer obwiązującej normy, nazwę 
i adres producenta lub importera 
oraz instrukcję użytkowania w 
języku polskim. Pamiętajmy rów-
nież o tym, że zakupione przez 
nas materiały pirotechniczne są 
szczególnym zagrożeniem dla 
najmłodszych. Zalecamy zatem, 
aby obsługą sztucznych ogni zaj-
mowali się tylko dorośli.

zdrowych, spokojnych i bez-
piecznych Świąt bożego na-
rodzenia oraz szczęśliwego 
nowego roku 2014 

Mikołaj odwiedził policję. 
Spełniło się marzenie komendanta 

Policyjna kia w pełnej krasie 

serce auta to silnik o mocy 135 Km

życzenia
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY
ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 

szwaczka
Umiejętność szycia na stębnówce, 
bądź owerlok. Pracodawca zapew-

nia możliwość przyuczenia się 
PPHU „OLA FASHION”

Łęka 15B
99-120 Piątek

tel.: 602 584 564

Kierowca autobusu
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat. D, kurs na przewóz 

osób, rok praktyki w zawodzie 
MARQS Usługi Autokarowe

Marek Flejszman
Topola Królewska 22

99-100 Łęczyca
tel.: 663 735 708

operator maszyn
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i 
list motywacyjny) należy wy-
syłać poczta elektroniczną na 

adres: rekrutacja@borga.pl 

spawacz miG/maG
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku 

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i 
list motywacyjny) należy wy-
syłać poczta elektroniczną na 

adres: rekrutacja@borga.pl

magazynier
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku 

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i 
list motywacyjny) należy wy-
syłać poczta elektroniczną na 

adres: rekrutacja@borga.pl

załadunkowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku 

BORGA Sp. z o. o.
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i 
list motywacyjny) należy wy-
syłać poczta elektroniczną na 

adres: rekrutacja@borga.pl

Ślusarz-monter
Mile widziane doświadczenie w 

pracy na podobnym stanowisku
BORGA Sp. z o. o.

Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty
Dokumenty aplikacyjne (CV i 
list motywacyjny) należy wy-
syłać poczta elektroniczną na 

adres: rekrutacja@borga.pl

elektryk
Wykształcenie średnie technicz-
ne, uprawnienia elektryczne do 
15 kV, uprawnienia do eksplo-
atacji urządzeń instalacji, sieci 
gazowych, kotłów wodnych, 
mile widziane doświadczenie 

na podobnym stanowisku
Schraner Polska Sp. z o. o.

Ul. Lotnicza 21G
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 02 27

Kierowca kategorii c+e
Wykształcenie podstawowe, 

umiejętność i uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów, prawo 

jazdy kat. C+E
TONI SPEDITION Sp. z o. o.

Cedrowice 35
95-035 Ozorków

tel.: (42) 270 14 00

sprzedawca
Wykształcenie średnie, do-

świadczenie w handlu, 
prawo jazdy kat. B

Blachotrapez Sp. z o. o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście

99-100 Łęczyca
tel.: 509 004 286

e-mail: 
a.wojdyla@blachotrapez.eu

sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 

sprzedawca, obsługa komputera 
i kasy fiskalnej. Mile widziane 

doświadczenie zawodowe. 
“Społem” PSS Mazur 
Pl. T.Kościuszki 11 

99-100 Łęczyca
Tel. 24 721 24 82

e-mail: pssmazur@op.pl 

sprzątaczka
Umiejętność pracy na podobny 

stanowisku
Elizabeth

ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź

tel. 507 085 169

sprzedawca
Wykształcenie średnie tech-
niczne, obsługa komputera z 

Internetem, umiejętność insta-
lacji systemów operacyjnych, 

umiejętność serwisowania 
sprzętu komputerowego,  prawo 

jazdy kat. B
QSTER COMPUTERS

Andrzej Kuster 
ul. 1 Maja 19

99-150 Grabów
tel. 516 199 646

fryzjer damsko – męski
Wykształcenie zawodowe, 

umiejętności fryzjerstwa dam-
sko-męskiego, mile widziane 

doświadczenie
Salon Fryzjerski ANNA

ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
tel. 601 542 920 

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, umie-
jętność nawiązywania relacji 

interpersonalnych, prawo jazdy 
kat. B, doświadczenie w aktyw-

nej sprzedaży
OPEN-NET S.A.

ul. Al. Korfantego 79
40-166 Katowice
tel. 32 798 26 05

e-mail: rekrutacja@open.net.pl
Praca na terenie powiatu łę-

czyckiego

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, 
doradza i wspomaga poszuku-
jących pracy z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, którzy 
chcą pracować w innym kraju 
członkowskim oraz pracodaw-
ców, którzy chcą rekrutować 
pracowników z innych krajów 
członkowskich. Szczegółowe in-
formacje na temat ofert pracy za 
granicą EURES www.wup.lodz.pl 
Bliższe informacje o aktualnych 
ofertach pracy z EURES udzielane 
są w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby 
zainteresowane sezonową pracą 
w innych krajach proszone są o 
kontakt z łódzką Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców 
Pracy w Łodzi, ul. Pomorska 41, 
tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe 
informacje na stronie interneto-
wej www.lodzka.ohp.pl, Wykaz 
agencji zatrudnienia www.kraz.
praca.gov.pl Powiatowy Urząd 
Pracy w Łęczycy informuje, że 
oferty pracy z naszego powiatu, 
województwa i kraju dostępne są 
na ogólnopolskiej stronie interne-
towej: www.psz.praca.gov.pl

Odstąpię partycypację w TBS 
w Łęczycy na ul. Kaliskiej 34. 
Mieszkanie częściowo umeblo-
wane (kuchnia, sypialnia, ła-
zienka), powierzchnia użytkowa 
45,40m2 ( 2 pokoje z kuchnią),  
II piętro z balkonem + piwnica. 
Stan mieszkania bardzo dobry.  
tel. 667-037-101

Sprzedam działkę budowlaną 
2500m2, możliwość podziału, 
położona 4 km od Łęczycy tel. 
695-929-102

Sprzedam łąkę położoną w gmi-
nie Łęczyca tel. 24 722-34-39 

Pożyczka na ŚWIĘTA w SKOK 
WESOŁA, Łęczyca Pl. Przedrynek 
4/6 tel. 24 721-02-50

Odsprzedam Figloraj wraz z wy-
posażeniem i zarejestrowanym 
Klubem Dziecięcym w Wydziale 
Oświaty i Kultury tel. 696-200-
455 

Sprzedam sieczkarnię do ku-
kurydzy ( 1-rzędowa Potinger), 
kombajn Bolko Z-643, kultywator 
13-graczkowy tel. 695-929-102 

Sprzedam nową łuskarkę do bobu 
tel. 669-840-370 

Sprzedam działkę położoną w 
gminie Góra św. Małgorzaty. Przy 
działce prąd, woda, kanalizacja 
tel. 601-281-212

Sprzedam atrakcyjnie położoną 
nieruchomość przy asfaltowej 
drodze gminnej, 65 km od Łodzi, 
20 km od Łęczycy, 15 km od Kut-
na. Cicha, spokojna okolica, dobry 
dojazd drogą asfaltową własnym 
autem lub autobusem miejskim. 
Na dużej działce zlokalizowane 
są: dom 120 m (3 pokoje , łazienka 
, kuchnia, pomieszczenie gospo-
darcze, poddasze użytkowe do 
zagospodarowania); garaż wolno 
stojący 240 m, dodatkowo na 
nieruchomości znajduje się bu-
dynek inwentarski o pow 380 m. 
Powierzchnia działki ogólna 0,5 
ha , ogrzewanie węglowe, in-
stalacje wodna i kanalizacyjna, 
instalacja elektryczna. Nasa-
dzenia: drzewa i krzewy, całość 
ogrodzona, jedna brama wjaz-
dowa. Budynek wybudowany w 
technologii tradycyjnej z cegły, 
po wymianie na okna PCV kolor 
biały. Zrobiona również stolarka 

dachowej (blacho-dachówka) 
komin z cegły klinkierowej. Tel. 
639 392 738

Sprzedam nowy dom przy trasie 
Łęczyca – Piątek, ewentualnie 
zamiana na bloki tel. 601-281-
212

Posiadam na sprzedanie zegar 
stojący renomowanej firmy Gu-
stav Becker. Wysokość zegara 
- 208 cm, szerokość 56 cm. 
Drzwiczki ozdobione ładnymi 
kryształowymi szybami o wy-
sokości 100cm. Zegar pięknie 
wybija połówki i pełne godziny 
na gongu 5 strunowym. Gong 
i mechanizm sygnowany firmą 
G.Becker.  Posiadam około 20 
szt. zegarów szafkowych z lat 20 
tych. Tel. 517 237 557

Sprzedam podgrzewacz wody, 
zbiornik pionowy z dwiema wę-
żownicami 300 litrów tel. 608 
283 038

sprzedam Samsung galaxy 
note 10 tablet biały 16gb wi fi 
3g, na gwarancji używany 6 mie-
sięcy stan bdb. kupiony z salonu 
bez simlocka tel. 534 735 808

Sprzedam szczeniaki owczarka 
niemieckiego po szczepieniach 
z doskonałym pochodzeniem 
m.GEJSZA Pa-Ku wielokrotna 
zwyciężczyni wystaw o Ch.Pl. 
GIO vom Muhlenteich syn zwy-
cięzcy świata. Więcej informacji 
pod numerem 697 780 082

Mam do sprzedania Wysoko-
ciśnieniowy wąż Parkside 6 
metrowy. Wytrzymały 6-me-
trowy przewód wysokociśnie-
niowy o gładkiej powierzchni., 
z elementem zapobiegającym 
zginaniu i wysokojakościowymi, 
przyłączami zapewniającymi 
długą żywotność, Ciśnienie 
robocze / nominalne maks. 110 
bar, Maks. ciśnienie: 160 bar tel. 
607 577 942

Do sprzedania mam takie pro-
cesory pentium 4 2szt, procesor 
amd seron 2300dut3d 1 szt., 
procesor amd sempron 2400+ 1 
szt., procesor amd athlon xp 2200 
+ 1 szt. Sprzedam w całości lub 
na sztuki, 100% sprawne wycią-
gnięte ze starych komputerów 
odbiór osobisty w Ozorkowie tel. 
733 741 611
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Drukarnia Łódź

Wigilijna wieczerza, świąteczne 
życzenia, jasełka, prezenty dla 
zawodników i przede wszystkim 
wyjątkowy, świąteczny nastrój to-
warzyszyły wigilijnemu spotkaniu 
siatkarzy MKS Bzura Ozorków.

Przy świątecznym stole zasiedli 
zawodnicy z rodzicami, przedsta-

wiciele zarządu klubu, trenerzy 
i przyjaciele MKS Bzura, m.in. 
burmistrz Jacek Socha i przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman 
Kłopocki.

Spotkanie rozpoczął prezes za-
rządu Radosław Piasecki, witając 
wszystkich i składając najlepsze 
życzenia bożonarodzeniowe. W 
imieniu całego klubu podziękował 
także właścicielom i pracownikom 

miejscowej restauracji, dzięki któ-
rym ten wyjątkowy wieczór zyskał 
świąteczną oprawę, a na stołach nie 
brakowało smakołyków. 

Burmistrz Jacek Socha, skła-
dając życzenia, pogratulował 
jednocześnie klubowi sportowych 
osiągnięć.

- Życzę wszystkim siatkarzom sa-
mych sukcesów; jestem przekonany, 
że w nowym roku z pewnością ich 

nie zabraknie. Bardzo się cieszę ze 
spotkania w tak miłej i świątecznej 
atmosferze z zawodnikami i ich 
rodzicami oraz władzami klubu, 
który od wielu lat jest prawdziwą 
kuźnią siatkarskich talentów.

Wigilię MKS Bzura Ozorków umi-
liły jasełka w wykonaniu uczniów 
gimnazjum nr 1, których występ 
nagrodzono gromkimi brawami. 

(stop)

Wigilijne spotkanie MKS Bzura 

OZORKÓW
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Zdzisław Frątczak, mene-
dżer sportu MOSiR, przed-
stawił krótką historię zgier-
sk iego hoke ja na lodzie.  
- Pierwsze wzmianki o hokeju na 
lodzie w Zgierzu ukazały się po-
nad 80 lat temu, tj. w roku 1932 
kiedy na zamarzniętym stawie 
„Cylkiego” w parku miejskim 
doszło do meczu SKS Strzelca 
Zgierz z ŁKS Łódź wygranym 
przez zgierzan 1-0. Prekursora-
mi hokeja na lodzie w mieście byli 
żyjący do dziś 92-letni Kazimierz 
Mrówczyński /nadal czynny 
pływak/ i 87-letni Wojsław 
Szymański /zawodnik,trener/ - 
mówił menedżer MOSiR. - Tuż 
po wojnie w Zgierzu działały 
trzy kluby hokejowe/ Harcerski 
KS, Boruta i Włókniarz/ co było 
ewenementem w skali kraju. Pod 
koniec 1948 roku oficjalnie otwo-
rzono lodowisko Włókniarza 
przy ul.3 Maja /obok aktualnie 
restauracji Mac Donald’s/, które 
istniało do końca lat 80-tych. W 
roku 1949 działacze KS”Boruta” 
otworzyli również lodowisko 
naturalne przy ul.3 Maja 69 /
Klub „Pod Sową”/, które zostało 
zamknięte w latach 60-tych. Na 
początku lat 70-tych powstaje 
sztuczne lodowisko KS”Boruta” 
przy ul.Wschodniej 2 /obecnie 
MOSiR/, które po 10 latach 
zostaje zadaszone i funkcjonuje 
do roku 1994, gdzie dziś mie-
ści się hala sportowa MOSiR. 
Po uroczystym otwarciu na 
płytę lodowiska poproszono 
byłe zgierskie gwiazdy ho-
keja na lodzie: Kazimierza 
Mrówczyńskiego, Wiesła-
wa Szymańskiego, Józefa 
Stefaniaka, Ireneusza Hip-
szera, Zdzisława Matuszew-
skiego, Zygmunta Cylkego, 
Jana Stańczyka, Zbyszka 
Kusińskiego, Stefana Wie-
czorka, Cezarego Milczarka 
i Włodzimierza Suskiego. 
Tradycyjną wstęgę w towa-
rzystwie posła Marka Matu-
szewskiego, 92-letniego nestora 
zgierskich sportowców Kazimie-
rza Mrówczyńskiego, hokeisty 
dwóch klubów Boruty i Włók-
niarza Zdzisław Rogalskiego 
przecięła prezydent Zgierza 
Iwona Wieczorek. 

(stop)

Otwarcie 
lodowiska 
w Zgierzu

Po kilku miesiącach funkcjo-
nowania nowe stowarzyszenie 
MKS Górnik rozpoczyna na-
bór do młodzieżowej szkółki 
piłkarskiej. Oferta skierowana 
jest do chłopców z roczników 
2004-2006, czyli dla najmłodszej 
grupy zawodników.

Trenerem będzie Marcin Ka-
rasiński, zawodnik seniorskiej 
drużyny, który po półrocznej 
przerwie wraca do Górnika.

- Szkolenie chłopców w nowej 
szkółce odbywać się będzie dwa 
razy w tygodniu. Oczywiście 
jest to oferta bezpłatna. Ser-
decznie zapraszam. Zapisy już 
trwają – mówi M. Karasiński. 
- Chętni mogą pisać na adres 
mejlowy: marcin89_karas@
op.pl lub dzwonić bezpośrednio 
na numer 794 741 763.

Przy Górniku działa już pił-
karska szkółka młodzieżowa, 
lecz dla starszych chłopców z 
roczników 2000-2003. Dorosłą 
kadrę miejskich trenuje ojciec 
pana Marcina – Dariusz Kara-
siński. Jak widać syn idzie w 
jego ślady.

- Moja szkoleniowa przygoda 
dopiero się zaczyna, ale mam 
dobre wzorce – słyszymy od M. 
Karasińskiego. - Liczę na to, że 

będzie dużo chętnych do gry w 
piłkę nożną a młoda drużyna 
będzie kiedyś zapleczem kadry 
seniorów. 

Przypomnijmy, że MKS Gór-
nik 1956 Łęczyca rozpoczął 
działalność w sierpniu 2013 
roku. Pierwszym krokiem było 
utrzymanie seniorskiej drużyny 
i zgłoszenie jej do rozgrywek 
II grupy łódzkiej klasy A. 
Zarząd starał się też o do-
datkowych sponsorów, 
aby zwiększyć budżet 
klubu, który pozwo-
liłby na otwarcie 
piłkarskiej szkółki 
dla dzieci i mło-
dzieży. 

Tekst i fot. 
(stop)

Górnik otwiera młodzieżową 
szkółkę piłkarską

ŁĘCZYCA marcin Karasiński, 
młody trener, ma 
nadzieję, że będzie 
dużo chętnych 
do nowej szkółki 
piłkarskiej
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