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Wybory samorządowe 2014
Wczoraj zagłosowaliśmy!

Mieszkańcy oddali swoje 
głosy na burmistrza miasta 
oraz radnych. Jak głosowali-
śmy? Jaka była frekwencja? 
Z jakich powodów niektórzy 
zrezygnowali z udziału w 
wyborach? Za nami dzień, 
na który wiele osób czekało 
już od dawna.
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Przecięcie wstęgi na-
stąpiło w środę, tym 

samym oficjalnie oddano do użyt-
ku lądowisko dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego na potrzeby łęczyckiego 
SOR- u. Budowa lądowiska była 
konieczna, by zachować Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. 

Jako pierwszy zabrał głos Andrzej 
Pietruszka, dyrektor łęczyckiego 
szpitala, który podziękował za po-
moc i wsparcie podczas realizacji 
przedsięwzięcia.

- Muszę powiedzieć, że lądowisko 
nie powstałoby w tym roku, gdyby 
nie zaangażowanie pana starosty 
Wojciecha Zdziarskiego i pana 
burmistrza Andrzeja Olszewskiego. 
Chciałem wszystkim bardzo ser-
decznie podziękować. To naprawdę 
wzruszająca chwila – podsumował 
dyrektor Pietruszka. 

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się przedstawiciele władz 
miasta, powiatu a nawet wojewódz-
twa łódzkiego. - Nad łęczyckim 
szpitalem nie tylko będą krążyły 
helikoptery, ale również legendy. 
Łęczycki szpital spisuje się doskona-
le w całym województwie łódzkim 
i chciałbym powiedzieć, że gdzie-
kolwiek jestem, szpital w Łęczycy 
przedstawiam jako wzór – usłyszeli 

Wybory samorządowe 
to duże i ważne wyda-

rzenie, ale też bardzo kosztowne. 
Diety członków komisji pochła-
niają zdecydowaną większość 
środków finansowych, ale to nie 
jedyne ponoszone wydatki. 

- Urząd Miejski w Łęczycy na sfi-
nansowanie organizacji wyborów 
otrzymał dotację celową na zadania 
zlecone w wysokości ok. 62 tys. zł, 
w tym na diety członków miejskiej 
komisji wyborczej 4 tys. zł (dla 7 
członków) oraz na diety członków 
obwodowych komisji wyborczych 
31.620 zł (dla 101 członków) – infor-
muje Mirosława Łuczak, pełnomoc-
nik burmistrza do spraw wyborów. 
- Pozostałe wydatki będą poniesione 
na: obsługę informatyczną ok. 5 tys. 
zł, druk kart do głosowania ok 7.500 
zł, druk obwieszczeń ok. 1 tys. zł. 
Do tego należy dodać wyposażenie 
lokali, wydatki kancelaryjne, obsłu-
gę miejskiej i obwodowych komisji 
wyborczych, ustalenie, sporządze-
nie i aktualizację spisu wyborców, 
transport, plakatowanie obwiesz-
czeń a także koszty głosowania 
przez pełnomocnika - łącznie ok. 

12 tys. zł – wylicza M. Łuczak. - W 
mieście Łęczyca jest uprawnionych 
do głosowania 12.214 osób. 

Niewykorzystane karty do gło-
sowania będą już bezużyteczne, 
dlatego rezygnując z udziału w 
wyborach, częściowo marnujemy 
wydane na nie pieniądze. Cztery 
lata temu w wyborach do rady 
miasta Łęczyca frekwencja wyno-
siła 51,24%. Co drugi łęczycanin nie 
skorzystał z możliwości oddania 
swojego głosu. Miejmy nadzieję, że 
tym razem było większe zaintereso-
wanie. Niestety, w chwili oddania 
gazety do druku, nie mieliśmy 
jeszcze oficjalnych, pełnych danych 
dotyczących frekwencji w wybo-
rach samorządowych 2014 r. 

(MR)

Ile kosztowały wybory? 
Łęczyca

Łęczyca

Burmistrz dał nadzieję 
Łęczyca Podczas środowego 

uroczystego obiadu 
z okazji Dnia Seniora, Andrzej 
Olszewski otrzymał gromkie 
brawa od członków Polskiego 

Związku Emer y tów w Łę -
czycy. Powód? - Oczywiście 
pieniądze. Seniorzy liczą na 
dofinansowanie ich związku 
z budżetu miasta. 

- Wiele jest w Łęczycy orga-
nizacji i stowarzyszeń, które 
zdecydowan ie bardzie j  pu-
kają do drzwi burmistrza niż 
państwo, dlatego zachęcam i 
proponuję wręcz, żeby nawet 
jutro złożyć jakąkolwiek infor-
mację o możliwości większe-
go dofinansowania waszego 
związku i myślę, że będziecie 
państwo mieli odpowiedź po-
zytywną – usłyszeli zebrani z 
ust burmistrza Olszewskiego. 
- Mamy świadomość tego, że 
coraz więce j  należy myśleć 
o środkach f inansowych na 
osoby starsze i już dzisiaj w 
naszym budżecie to odczuwa-

my. Obiecuję, że jeżeli pismo 
do nas trafi, zostanie natych-
miast rozpatrzone. 

Emeryci uczcili swoje święto 
podczas spotkania w jednej 
z łęczyckich restauracji. Tego 
dnia oficjalnie podziękowali 
za 50 lat społecznej pracy Kon-
stantemu Krauczunasowi, jed-
nemu z najstarszych członków 
Związku Emerytów w Łęczycy. 
- Jestem naprawdę wzruszony, 
dziękuję wszystkim bardzo ser-
decznie – powiedział 85- latek, 
po czym zebrani zaśpiewali dla 
niego „Sto lat”.

- Młodsze pokolenia mają 
wobec nas dług wdzięczności. 
Za szczęśl iwe dziecińst wo, 
radość i poczucie bezpieczeń-
stwa, które mają dzięki naszym 
życiowym doświadczeniom i 
wpajaniu wartości, którymi 

Na zdjęciu Konstanty 
Krauczunas

Andrzej Olszewski na spotkaniu z seniorami

Tak parkuje się w Łęczycy
Wyjątkowo oryginalne miej-
sce na pozostawienie swojego 
pojazdu wybrał niedawno łę-
czycanin, który zaparkował na 
skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i 
al. Jana Pawła II. 

Zdjęcie nadesłał nasz Czytel-
nik mocno rozbawiony i zdzi-
wiony sposobem parkowania 
w mieście. Gdyby sprawca wy-
kroczenia został przyłapany na 
„gorącym uczynku” przez od-
powiednie służby mundurowe, 
otrzymałby mandat karny w 
wysokości 300 zł i jeden punkt 
karny. Jak duży brak wyobraźni 
musiał mieć kierowca zostawia-
jąc samochód w obrębie skrzyżo-
wania i przejścia dla pieszych? 

Stworzył zagrożenie i utrudnił 
ruch. Jest doskonałym przykła-
dem, żeby pokazać jak nie należy 
parkować. 

(MR)

Zielone światło dla LPR 

Dyrektor Andrzej Pietruszka przecina wstęgę

zebrani z ust Pawła Bejdy, wicewoje-
wody łódzkiego. - Gdy patrzę na ten 
szpital, na jego wielkość, to muszę 
powiedzieć, że pasuje do miana 
szpitala wojewódzkiego. 

Na płycie nie mogło zabraknąć 
duchownego - ojciec Leszek Wal-
kiewicz, gwardian klasztoru OO. 
Bernardynów poświęcił lądowisko. 

Realizacja zadania trwała od sierp-
nia. W pierwotnych założeniach 

inwestycja miała być częściowo 
wsparta przez środki unijne. Mimo 
że łęczycki szpital pozytywnie prze-
szedł procedurę formalno – prawną 
oraz merytoryczną, nie otrzymał 
zaplecza finansowego na wykonanie 
projektu. Ostatecznie budowa lądo-
wiska za blisko pół miliona złotych 
została zrealizowana ze środków 
własnych łęczyckiego ZOZ-u.

(MR)

powinniśmy się kierować w 
życiu – podsumowała Bożena 
Ociepa, przewodnicząca Po-
wiatowego Związku Emerytów 

i Rencistów. Seniorzy świę-
towali swój dzień do samego 
wieczora. 

(MR)
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

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

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Narozniki od:  

879zł

Kuchnie od:  

499zł

.

Raz na czte-
ry lata wy-

bieramy włodarza miasta oraz 
radnych reprezentujących miesz-
kańców, którzy obdarzyli ich za-
ufaniem. Nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę z rangi wydarzenia, 
jakim są wybory i świadomie re-
zygnują z oddania swojego głosu. 
Na szczęście, jest też znaczna część 
osób, które nie opuściły ani jedne-
go głosowania.

- Mimo mojego podeszłego 
wieku i problemów zdrowotnych, 
przyszłam na wybory, jak zawsze. 
Spełniam tym mój obywatelski 
obowiązek i korzystam z demokra-

tycznego prawa. Ja od dawna wie-
działam, kogo obdarzę zaufaniem, 
już po raz kolejny – usłyszeliśmy 
od Zofii Durys spotkanej przy 
obwodowej komisji wyborczej nr 
6 w Łęczycy. - Przyszłam wiedząc, 
przy czyim nazwisku postawię 
krzyżyk, nie wahałam się.  

Podobne nastawienie względem 
wyborczego obowiązku wykazała 
Urszula Pabin. - Chyba nie ma 
wyborów, które bym opuściła. Od-
danie głosu to nie jest tylko nasze 
prawo, to konieczność. Nie rozu-
miem, jak można świadomie się 
od tego wykręcać – skomentowała 
U. Pabin. - Mam swój pewny typ, 
jest to pan Lipiński. Życzę mu, aby 
został burmistrzem i poprowadził 
nasze miasto najlepiej jak potrafi. 

Osoby, które nie odwiedziły 

komisji wyborczych w większo-
ści podawały podobny powód, 
a mianowicie brak interesują-
cych kandydatów. 
- Nie poszłam na 
wybory, bo nie 
mam na kogo za-
głosować. Żaden 
z kandydatów, w 
mojej ocenie, nie 
jest odpowiedni. 
Dlaczego więc 
mam głosować 
bez przekonania? 
- powiedziała pani 
Wiesława. - To nie miałoby sensu.

Do południa tłumów w ko-
misjach wyborczych nie było. 
- Już nie pierwszy raz jestem 
przewodniczącą obwodowej 
komisji wyborczej, dlatego z do-
świadczenia wiem, że najwięcej 
głosujących jest między godziną 
13 a 17. W naszej komisji jak na 
razie, czyli do godziny 10.40, jest 
około 10% frekwencja – informuje 
Lidia Lewandowska. - Większość 
mieszkańców wie jakie są zasady 
oddawania głosów, choć niektó-
rzy też pytają na ilu kandydatów 
można zagłosować.

Frekwencja w Łęczycy do go-
dziny 12, czyli do czasu podania 
pierwszej oficjalnej informacji 
wynosiła 14,79%. 

W Ozorkowie do południa wskaź-
nik frekwencji wyborczej był niższy 
niż w Łęczycy – wyniósł 11%. Głosy 

ozorkowian wydawały się być moc-
no podzielone między kandydatów, 
ale zdarzały się też osoby, które 
nie było zdecydowane, kto, ich 
zdaniem, powinien zostać bur-
mistrzem miasta. - Nie wspieram 
konkretnych osób, tylko organiza-
cje. Głosowałem na kandydatów 
na radnych z Ruchu Narodowego 
i Kongresu Nowej Prawicy, jeżeli 
chodzi o burmistrza, to brakowa-
ło mi informacji o kandydatach, 
dlatego wybór był przypadkowy 
– usłyszeliśmy od Radosława Kuja-
wińskiego. - Uważam, że wszyscy 
powinni chodzić na wybory, ja to 
robię od czasu, gdy osiągnąłem 
pełnoletność.

W chwili oddania gazety do 
druku nie były jeszcze znane 
wyniki wyborów samorządo-
wych. 

Małgorzata Robaszkiewicz

Głosowaliśmy na swoich „pewniaków”
Łęczyca, Ozorków

Komisja wyborcza w łęczyckim ZOZ-ie do południa nie miała 
dużo pracy

Radosław Kujawiński głosował w Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 12 w Ozorkowie
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O tym, że brakuje pie-
niędzy na pomoc dla 

ubogich wszyscy wiemy, ale nie 
wszyscy mamy  świadomość, 
że łęczycki MOPS ma obec-
nie dobrą sytuację finansową. 
Nie brakuje pieniędzy, mimo 
zbliżającego się końca roku i 
wszyscy zarejestrowani dostają 
zasiłki. Tylko... Czy wystarczają 
na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb?

- Wszystkie osoby zareje-
strowane w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej mają przy-
znane zasiłki celowe i okresowe 
do końca roku. Zasiłki celowe 

są raczej z przeznaczeniem na 
żywność. Pomoc udzielana 
jest około 1600 osobom w ro-
dzinach – informuje Iwona 
Porczyńska, kierownik łę-
czyckiego MOPS-u . - Sy-
tuacja finansowa na dzień 

dzisiejszy jest naprawdę 
zadowalająca. Pomoc udzie-
lana jest wszystkim potrze-
bującym. Nie potrafię po-

wiedzieć jak stan finansów 
ośrodka będzie wyglądał w 
przyszłym roku, ale obecnie 
nie brakuje pieniędzy. 

Choć kolejka do kasy ośrodka 
jest raz w miesiącu dość długa a 
zasiłki wypłacane regularnie, 
nie wszyscy są zadowoleni z wy-
sokości przyznanych świadczeń 
pieniężnych.

- Zasiłki celowe przyznawane 
są przede wszystkim na żywność, 
nie mogę liczyć, że dostanę do-
datkowe pieniądze np. na ciepłą 
odzież zimową – żali się pani 
Bożena, zarejestrowana w MOPS
-ie. - Jestem schorowaną osobą, 
mieszkam samotnie. Większość 
zasiłku, który dostaję przezna-
czam na leki. Do tego opłaty. Jak 
żyć, kiedy w portfelu zostaje na 
cały miesiąc niewiele ponad 100 
zł? Jeżeli ośrodek nie narzeka 
na brak pieniędzy, to może ktoś 
pomyślałby o tych biednych lu-
dziach, którzy nie mają za co żyć? 
W Łęczycy ich nie brakuje. 

(MR)

Ma 91 lat, przeżyła wojnę i kocha 
swoją ojczyznę. Jest prawdziwym 
skarbem Łęczycy i źródłem histo-
rycznej wiedzy. Apolonia Kowalska 
zaskakuje na każdym kroku. Pogody 
ducha i przede wszystkim zdrowia 
większość z nas może jej pozazdro-
ścić.

Naprawdę trudno uwierzyć w to, 
że pani Apolonia od 50 lat nie była u 
lekarza i nie bierze żadnych leków. Jak 
mówi, czuje się doskonale, mieszka 
sama i świetnie sobie radzi. Ma bardzo 
dużą rodzinę, mnóstwo przyjaciół i 
sympatycznych sąsiadów. Zawsze, 
gdy ma okazję opowiada o dawnych 
czasach wyjmując liczne fotografie. 
Zdjęcie z Józefem Piłsudskim czy Igna-
cym Mościckim robią wrażenie. Pani 
Apolonia, jako prawdziwa patriotka 
ze łzami w oczach wspomina wszyst-
kie ważne wydarzenia polityczne, w 
których brała udział oraz początek II 
wojny światowej.

- Na zdjęciu z generałem Piłsudskim 
jestem podczas poświęcenia wsi Lisko-
we pod Warszawą. Zostałam wówczas 
wytypowana jako rodowita łęczycanka 
do zaśpiewania patriotycznej pieśni, 
której słowa pamiętam, jakby to było 
wczoraj – wspomina Apolonia Kowal-
ska. – Prezydenta Mościckigo natomiast 
miałam okazję na żywo zobaczyć pod-
czas uroczystości w Kutnie. Będąc w 
szkole podstawowej zostałam wybrana 
na matkę chrzestną Sztandaru 37 Pułku 
Piechoty Ziemi Łęczyckiej. Było to dla 

Choć modernizacja 
nawierzchni na ulicy 

Popiełuszki dobiegła już końca, 
mieszkańcy nie są całkowicie 
zadowoleni z efektów. Pozostały 
znaki drogowe i taśmy, które 
szpecą teren. 

Do naszej redakcji zadzwoniła 
Czytelniczka pytając czy mamy 
informację, kiedy zostaną zabrane 
znaki drogowe. 

- Robotników już od kilku dni nie 
ma a duże znaki, którymi zagro-
dzony był wjazd na ulicę podczas 
remontu pozostały. Leżą na traw-
niku i pod jednym ze sklepów. Do 
tego fragmenty taśm. Jest po prostu 
zrobiony bałagan, jak to wyglą-
da? - usłyszeliśmy w redakcyjnej 

słuchawce. - A może to nie koniec 
remontu? 

Rzeczywiście, firmy, która wyko-
nywała inwestycję już na miejscu 
nie ma a spora liczba znaków za-
lega na trawnikach. Kiedy zosta-
ną zabrane? Miejmy nadzieję, że 
niedługo. 

- Prace remontowe na ulicy ks. 
J. Popiełuszki zostały zakończone 
i aktualnie trwają czynności po-
rządkowe i odbiorowe – informuje 
Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego 
magistratu. 

(MR)

Dobra sytuacja MOPS-u, 
gorsza potrzebujących

Zapomnieli o zabraniu znaków

Żywa historia z Łęczycy

mnie niesamowite wydarzenie, które 
miło wspominam do dziś – słyszymy. 

Jak dla wszystkich Polaków, również 
dla niej, najtrudniejszy był początek 
wojny i zajęcie przez wojska niemiec-
kie miasta, tym bardziej, że dowódz-
two sił nieprzyjaciela osiedliło się  
w jej rodzinnym domu. Ze wzrusze-
niem opowiada chwilę wejścia do 
Łęczycy oddziałów Wojska Polskiego 
oraz nieukrywaną radość Polaków i 
wiwaty na cześć żołnierzy. 

Mimo swojego wieku, pani Apolonia 
doskonale pamięta czasy niemieckiej 

oku-
pacji. 
Po dziś 
d z i e ń 
opiekuje 
się gro-
bem pol-
s k i e g o 
oficera, który zginął pierwszego dnia 
wojny broniąc Polaków w Łęczycy. 

- Pamięć o bohaterach powin-
na być wiecznie żywa i przeka-
zywana z pokolenia na poko-
lenie, dlatego chętnie opowia-
dam wszystkim moim znajo-
mym i sąsiadom o czasach wojny  
i prawdziwym oddaniu polskich 
żołnierzy – komentuje patriotka. - 
Kocham Polskę i kocham Łęczycę. 
Wiem, że gdyby nie wojna, to nasze 
miasto byłoby bardzo rozwojowe 
i prężnie działające. Przed rokiem 
1939 w Łęczycy funkcjonowały dwa 
młyny, dwa browary, rozlewnia 
wód mineralnych, krochmalnia, 
teatr i kino. W miejskim parku co 
niedzielę grała orkiestra. Miasto 
było pełne życia i miało ogromne 
perspektywy rozwoju w przyszło-
ści. Aż żal patrzeć, na łęczyckie ulice 
w dzisiejszych czasach i wysoki 
wskaźnik bezrobocia. Nasze kró-
lewskie miasto powoli traci swój 
urok. To bardzo przygnębiające. 

(MR)

Apolonia Kowalska jest wielką 
patriotką

Apolonia Kowalska ma kilkaset zdjęć

Na zdjęciu pani Apolonia jako mała dziewczynka. Za nią - prezydent Mościcki
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Mury nieczynnego za-
kładu karnego przy ulicy 

Pocztowej tym razem zaintereso-
wały młodego rapera prosto ze 
stolicy. Nakręcił w nim teledysk 
do swojego nowego utworu pt. 
„Każdy swój krzyż niesie”.

Część fabularna klipu powstała w 
więziennej celi, która była źródłem 
inspiracji dla warszawskiego rapera. 

- W swoim utworze przedstawiam 
trzy mocne historie, które prowo-
kują do myślenia. Każda zwrotka 
opowiada o tytułowym krzyżu, 
który dźwigają kolejno bohaterowie 
utworu. Zbrodnia, alkohol i ogólnie 
ujęta patologia to tematy, o których 
rapuję. W refrenie nakłaniam, żeby z 
tym skończyć, łatwo jest się pogrążyć, 
ludzie sami to tego prowadzą – wy-
jaśnia Bonus RPK, raper. - Wybrałem 

Nawet po osiemdzie-
siątce można być ak-

tywnym, trzeba tylko chcieć. 
Ci, którzy zamykają się w domu 
przed telewizorem, wiele tracą. 
Każda forma ćwiczeń fizycznych 
wpływa korzystnie na nasze zdro-
wie i samopoczucie. 

- Mam 82 lata i niemalże codzien-
nie, obowiązkowo, przez godzinę 
lub dwie spaceruję swoją stałą trasą 
z kijkami. Jest to dla mnie najlepszy 
sposób na ruch, bo na inne mój wiek 
już nie pozwala. Nie wyobrażam 
sobie już bez tego swojego normal-
nego dnia. Te aktywne przechadz-
ki dobrze mi robią – przekonuje 
Barbara Gdula spotkana podczas 
jednego ze swoich codziennych 
spacerów w pobliżu zalewu miej-
skiego. - Bardzo niewielu emery-
tów wykonuje jakiekolwiek ćwi-
czenia, większość z nich siedzi w 
domach i wychodzi tylko do sklepu. 
Tak nie można robić. Ja mam chore 
nogi, ale mimo to, każdego dnia 
naprawdę dużo chodzę. Z kijkami, 
bo mogę się na nich podpierać. Po-
lecam je wszystkim, bez względu na 
wiek – dodaje B. Gdula. - O zdrowie 
trzeba dbać w każdym wieku, ja 
jestem tego przykładem. Wychodzę 
na spacery nawet zimą, chyba że jest 
bardzo ślisko, wtedy, niestety muszę 
zrezygnować.

Nordic Walking, czyli popularny 
spacer z kijkami jest dobrym rozwią-
zaniem dla osób w każdym wieku, 
szybko można opanować jego pod-
stawy, jest możliwy do uprawiania 
wszędzie, bez względu na porę, w 
dowolnym klimacie, w dowolnym 
terenie, na każdej nawierzchni i 
przez cały rok. Poza tym, zapobiega 
cukrzycy, wzmacnia kości, zmniejsza 
ryzyko osteoporozy, obniża poziom 
stresu, a w dodatku, jest bezpieczną 
formą ćwiczeń fizycznych.

(MR)

Na spacer z kijkami
Łęczyca

Łęczyca

Nowe mieszkania 
socjalne na finiszu

Łęczyca W tym tygodniu ru-
szają prace wykończe-

niowe wewnątrz nowo powsta-
jących budynków socjalnych na 
ulicy Wrzosowej. Jest szansa na 
zakończenie prac nawet przed 
terminem. Na nowe lokum może 
liczyć dziewięć rodzin. 

- Wzniesione zostały mury, wy-
konane tynki, wylewki i instalacje 
wewnętrzne. Zaczynamy już prace 
wykończeniowe we wszystkich 
pomieszczeniach. Za termin za-
kończenia inwestycji wstępnie 
przyjęliśmy połowę grudnia, mimo 
że zgodnie z umową mamy czas 
do końca roku. Na pewno do-
trzymamy terminu, ale istnieje 
duża szansa, że wywiążemy się ze 
swoich zobowiązań szybciej – wy-
jaśnia Rafał Zawrzykraj, kierownik 
budowy. - Prace trwają równolegle 
przy dwóch budynkach, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz. Lada 
dzień powstaną schody do każdego 
z mieszkań, budynek „A” dodatko-

wo zostanie wyposażony w pochyl-
nię dla osób niepełnosprawnych. 

Każde z mieszkań będzie miało 
aneks kuchenny, łazienkę oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Po-
wierzchnia użytkowa wyniesie 
30 – 35 mkw. Budowa nierucho-
mości socjalnych – budynków „A” 
i „C” jest kontynuacją inwestycji 
rozpoczętej w 2010 roku, kiedy to 
wzniesiono budynek socjalny „B”.

(MR)

Wnętrze jednego z mieszkań 
w budynku C. Jeszcze w 
stanie surowym

Prace przy ulicy Wrzosowej trwają od początku września

Raper w łęczyckim więzieniu

więzienie w Łęczycy, bo jest idealnym 
obiektem do obsadzenia w nim fabuły 
mojego utworu. Cela, w której na-
grywamy teledysk jest doskonałym 
miejscem do przedstawienia izolacji i 
patologii społecznej – podkreśla raper. 
- Moje teksty piszę oczywiście sam na 
podstawie własnych doświadczeń, 
przeżyć moich przyjaciół i znajomych. 
Piszę o życiu i o problemach. Staram 
się poruszać ważne społecznie tematy.

Zdjęcia w Łęczycy to dopiero 
początek pracy nad nagraniem, w 
królewskim mieście trwała ona jeden 
dzień. Teledysk najprawdopodobniej 
będzie gotowy do końca tego roku, 
weźmie w nim też gościnnie udział 
raper o pseudonimie Sokół. 

(MR)

„Rodzina nie chce mnie znać”
Łęczyca Przez alkohol zrujno-

wał sobie życie, stracił 
rodzinę, trafił na ulicę. Do tego 
udar i pobyt w szpitalu. Zała-
many Sylwester Jończyk, mimo 
wszystko, nie traci nadziei na 
lepsze jutro.

Jak sam przyznaje, zasłużył 
na swój los, dlatego stara się nie 
skarżyć i nikogo poza sobą nie 
obwinia. 

- Od dwóch miesięcy mieszkam 
na ulicy, a dokładniej pod blo-
kiem, w którym mieszka moja 
rodzina. Śpię w piwnicy, wśród 
przeróżnych rupieci, rowerów i 
pudeł. Nie mam wyjścia, gdzieś 
muszę. Żona wyrzuciła mnie 
z domu i zabrała klucze. Miała 
rację, nie mam do niej o to żalu, 
bo kto chciałby mieszkać z kimś 
takim jak ja? Przez alkohol moc-
no narozrabiałem, trafiłem na 8 
miesięcy do Zakładu Karnego w 
Garbalinie, po powrocie spotka-
ła mnie eksmisja z mieszkania 
– wyznaje Sylwester Jończyk. 
- Dwa tygodnie temu miałem 
udar, to cud, że żyję i nie jestem 
sparaliżowany. Muszę jednak 
brać leki, których nie mam za 
co kupić i nie mogę pracować, 
przynajmniej na razie. Chcę stanąć 
na nogi, pragnę wrócić do domu, 
do mojej rodziny i ukochanego, 2- 
letniego wnuczka Bartusia. Bardzo 
mi ich brakuje... Wiem, że jedyną 
szansą jest prawda i trzeźwość – 

przyznaje mężczyzna. - Codzien-
nie mówię żonie, że ją kocham, nie 
są to tylko puste słowa, ani chęć 
powrotu do domu. Choć widzimy 
się codziennie, bo pozwala mi 
wejść do łazienki, czasem upierze 
ubrania, to bardzo mi jej brakuje i 
żałuje tego, co się stało. 

Mężczyzna wie, że powrót do 
rodziny nie będzie łatwy. Jest 
zdecydowany nawet na wyjazd 
do MONAR- u w Ozorkowie. Jeżeli 
tylko dostanie możliwość pobytu 
w ośrodku, to bez wahania z niej 
skorzysta. Będzie to dla niego duża 

szansa na rozpoczęcie swojego 
życia na nowo. 

- Po tym wszystkim, co się stało, 
po błędach, które popełniłem, 
po problemach ze zdrowiem, 
zacząłem doceniać życie. Mimo 
że obecnie wygląda ono fatalnie, 
bo rodzina się ode mnie odsunęła 
i obcy ludzie, sąsiedzi pomagają 
mi bardziej niż własne dzieci, to 
wiem, że warto zmienić swoje 
postępowanie – podsumowuje S. 
Jończyk. - Rodzina jest w życiu 
najważniejsza.

(MR)

Piwnica, w której śpi Sylwester Jończyk jest cała zagracona.
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Łęczyca
Łęczyca

Łęczyca
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Brak przeglądów i 
czyszczenia komi-

nów w okresie grzewczym to 
nagminna praktyka, która w 
najlepszym wypadku kończy się 
alarmowym telefonem do komi-
niarza. Zwykłe zaniedbanie lub 
przesadna oszczędność mogą 
doprowadzić do tragedii.

Za brak obowiązkowego czysz-
czenia komina nie ma żadnych 
kar finansowych, dlatego ludzie 
zapominają o usługach komi-
niarskich, często nie zdając sobie 
sprawy, że może ich to kosztować 
nawet własne życie. Nie brakuje 
też tych, którzy na własną rękę, bez 
odpowiedniego sprzętu czyszczą 
przewody kominowe.

- W okresie grzewczym, czyli już 
od października, odnotowujemy 
zdarzenia wynikające z niepra-
widłowej eksploatacji przewodów 
kominowych lub ich nieszczelno-
ści. W okresie od 06.01.2013 r. do 
22.12.2013 r. zarejestrowaliśmy 6 
zdarzeń związanych z zatruciem 
tlenkiem węgla w tym, w jed-
nym przypadku było sześć osób 
zatrutych, a w drugim pięć. W 
pierwszym półroczu 2014 r. takie 
zdarzenia zgłoszono 3 – informu-
je st. kpt. Marek Mikołajczyk, z 
łęczyckiej straży pożarnej. - Przez 
te półtora roku nie odnotowali-
śmy przypadków śmiertelnych, 
natomiast zatrucia były poważne i 
niektóre wymagały hospitalizacji. 
Problem jest poważny, ponieważ 
w całym kraju odnotowuje się 
rocznie około 100 zgonów spowo-
dowanych zatruciem czadem.

Około 100 przypadków śmier-
telnego zatrucia tlenkiem węgla 
rocznie, to duża liczba. Wynika 
ona przede wszystkim z baga-
telizowania problemu. Kominy 
czyści się zazwyczaj wtedy, gdy 
już pojawi się problem. 

- Zgodnie z dziennikiem ustaw 
obligatoryjne czyszczenie prze-
wodów kominowych powinno 
być wykonywane raz na kwartał 
przez osobę do tego uprawnioną. 
Obowiązek ten nałożony jest na 
właściciela i to on odpowiada za 
zły stan techniczny przewodu 
– wyjaśnia Jerzy Hefczyński, ko-
miniarz z Łęczycy. – Działań pro-
filaktycznych jest bardzo mało. 
Bywa tak, że w prywatnych do-
mach kominy nie są czyszczone 
nawet przez kilka lat i gromadzi 
się w nich bardzo dużo sadzy. 
Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy, że sami stwarzają za-
grożenie dla własnego zdrowia 
a nawet życia – podkreśla J. Hef-
czyński. – Ludzie o kominiarzu 
przypominają sobie zazwyczaj w 
sytuacjach awaryjnych, np. gdy 
nie chce się palić w piecu lub gdy 
dym z komina przedostaje się do 
pomieszczenia. 

Wizyta kominiarza nie zawsze 
wiąże się z dużymi kosztami. 
Cena podstawowej usługi czysz-
czenia komina wraz z usunięciem 
zalegającej sadzy waha się między 
40 a 80 zł, w zależności od stanu 
komina.

Działania informacyjne pro-
wadzone przez strażaków w 
całej Polsce mają na celu wzrost 
świadomości zagrożenia wynika-
jącego z niewłaściwej eksploatacji 
przewodów kominowych.

- Państwowa Straż Pożarna 
co roku prowadzi szeroką ak-
cję profilaktyczno- edukacyjną 
pod hasłem „Nie dla czadu”. 
Jej celem jest uświadomienie 
społeczeństwu istnienia nie-
bezpieczeństw związanych 
z tlenkiem węgla, oraz poka-
zanie, jak można zapobiegać 
zatruciom czadem. W ramach 
tej akcji podejmujemy działania 

informacyjne w kilku szkołach 
w powiecie łęczyckim - infor-
muje st. kpt. M. Mikołajczyk. 
-  Przypominamy ludziom, 
zwłaszcza użytkownikom pie-
ców opalanych węglem lub na 
gaz, o konieczności przestrze-
gania przepisów mówiących o 
systematycznym czyszczeniu 
przewodów kominowych oraz 
dokonywaniu w porę niezbęd-
nych przeglądów i napraw. Po-
lecamy również zakup czujek 
czadu i czujek dymu. Jest to 
niewielki koszt, w granicach 
100 zł. Urządzenia te przez 8 
lat zachowują pełne właściwo-
ści swojego działania i mogą 
nam uratować życie w sytuacji 
awaryjnej. 

(MR)

Mieszkańcy zwracają 
uwagę na ogromne ilo-

ści śmieci zalegających praktycznie 
każdego dnia w kontenerach przy 
ulicy Zamkowej.

- To naprawdę wstyd, żeby spoty-
kać taki widok w królewskim mie-
ście, w dodatku tuż obok zamku! 
Śmieci wysypują się na ulicę, potem 

wiatr rozrzuca je po całej ulicy. 
Jest to naprawdę mało atrakcyjna 
wizytówka naszego miasta. Wszy-
scy, którzy odwiedzają muzeum to 
widzą – żalą się łęczycanie. - Jeżeli 
jest za mało kontenerów, to jaki jest 
problem w tym, żeby postawić ich 
więcej?

(MR)

Tak najczęściej palacze tłumaczą 
swój nałóg, nie chcąc się przyznać 
do własnej słabości. W najbliższy 
czwartek przypada Światowy 
Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. 
Czy będzie to dobry powód do 
pożegnania się z papierosami?

Dla większości uzależnionych 
pewnie nie. Każdy, kto pali, lub palił 
kiedyś wie, że skończyć z nałogiem 
nie jest tak łatwo. Uzależnienie od 
nikotyny oprócz fizycznej potrzeby 
zazwyczaj ma również podłoże 
psychiczne. Z tego właśnie powodu 
coraz większą popularnością cieszą 
się preparaty pomagające uwolnić 
się od nałogu. 

- Mamy w ofercie gumy do żucia 
zawierające nikotynę, pastylki do 
ssania, tabletki na receptę i bez 
recepty oraz plastry uwalniają-
ce nikotynę do organizmu. W 
każdym przypadku zaczyna się 
od największej dawki nikotyny 
stopniowo stosując coraz słabsze 
preparaty aż do całkowitego uwol-
nienia się od nałogu – słyszymy 
od pani Agnieszki, pracującej w 
jednej z łęczyckich aptek. - Ceny są 

Coraz częściej moż-
na zobaczyć ubra-

nia pozostawione w pobliżu 
kontenerów na odzież używa-
ną. Prawdopodobnie podrzu-
cane są tam celowo z myślą o 
najuboższych.

Niestety odzież, którą nikt 
się nie zainteresuje pozostaje 
na trawnikach i chodnikach do 

czasu aż służby porządkowe ją 
sprzątną. Dobrze, że łęczycanie 
myślą o ubogich, zamiast od razu 
wrzucać ubrania do pojemników, 
bo nie wiadomo, gdzie później 
trafią. Warto jednak pamiętać, 
by nie robić przy tym bałaganu, 
tym bardziej w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania. 

(MR)

Palę, bo lubię!

różne. Popularne ostatnio tabletki 
kosztują około 65 zł za opakowa-
nie, które jest pełną kuracją. Mamy 
sporo klientów, którzy regularnie 
już kupują produkty wspoma-
gające leczenie uzależniania od 
nikotyny. Problem polega jednak 
na tym, że od tych preparatów 
również można się uzależnić. 
Należy je przyjmować świadomie 
i odpowiedzialnie. 

Coraz popularniejszą alterna-
tywą dla zwykłego papierosa jest 
też e- papieros, choć opinie o jego 
skuteczności są równie podzielone 
jak w przypadku tabletek zawiera-
jących nikotynę. Najlepiej więc nie 
zaczynać, by później nie trzeba było 
rzucać. Palaczom zdecydowanym 
za zerwanie z nałogiem warto oka-
zać wsparcie i zrozumienie. 

(MR)

Mnóstwo śmieci

Zamiast do kontenera, 
na trawnik

Kontener na odzież używaną przy ul. Konopnickiej

Bagatelizowany problem tlenku węgla

Na zdjęciu Jerzy Hefczyński
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Coraz większą popular-
nością cieszą się zabiegi 

pielęgnacyjne dla naszych pupili. 
Kąpiele, czesanie,  strzyżenie czy 
podcinanie pazurków wykonują już 
profesjonaliści. 

Do tego, że o nasze zwierzęta należy 
dbać, nikogo nie trzeba przekonywać. 
Jeżeli decydujemy się na pupila w 
domu, to podejmujemy odpowiedzial-
ną i przemyślana decyzję. Jest jednak 
wiele osób, które troszczą się o swoje 
czworonogi bardziej niż inni. 

- Mam coraz więcej stałych klientów, 
którzy przychodzą ze swoimi zwierza-
kami. Najwięcej jest oczywiście psów, 
ale zdarzają się też koty, a nawet świnki 
morskie. Zauważam, że klienci mają, 
świadomość, że pewne zabiegi, cho-
ciażby przycinanie pazurków powinna 
wykonywać osoba, która się na tym 
zna, bo nawet nieświadomie można 
zrobić swojemu pupilowi krzywdę – 
wyjaśnia Joanna Racka. - Małe pieski, 

których jest najwięcej sprawiają większe 
problemy niż duże. Są zdecydowanie 
bardziej ruchliwe i wszystkim zainte-
resowane. Trzeba mieć odpowiednie 
podejście, by sobie poradzić i móc 
spokojnie pracować. 

Za „zabieg” dla czworonoga należy 
zapłacić od 40 do 100 zł w zależności 
od miejsca jego wykonywania oraz 
zakresu pracy. 

(MR)

SPA dla czworonogów
OzorkówSpotkanie z europosłem

Świnice Warckie Na specjalne 
zaproszenie 

do Świnic Warckich przyjechał 
znany polityk, europoseł Janusz 
Wojciechowski. Rozmawiał o 
ważnych sprawach dla polskiego 
rolnictwa i problemie rosyjskie-
go embargo.

Spotkanie w sali OSP w Świ-
nicach Warckich przyciągnęło 
sporą liczbę osób zainteresowa-
nych rozmową z posłem do Par-
lamentu Europejskiego. Zebrani 
mogli zadawać pytania i osobiście 
porozmawiać z Januszem Wojcie-
chowskim. 

- Dla wielu uczestników było to 
naprawdę niezwykłe przeżycie, 
tak jak dla mnie. Janusz Wojcie-
chowski jest niekwestionowa-

nym autorytetem w dziedzinie 
polskiej polityki – usłyszeliśmy 

od Sylwii Prażnowskiej, jednej 
z organizatorek spotkania. - 
Wspólnie z Agnieszką Olczyk 
zaprosiłyśmy posła Wojciechow-
skiego do Świnic Warckich. 
Cieszymy się, że od razu przyjął 
nasze zaproszenie.

Oficjalna część spotkania trwała 
około półtorej godziny, przybyło 
na nie ponad 120 osób. To dowód 
na to, że mieszkańcy interesują 
się i chcą słuchać o ważnych dla 
rolnictwa tematach. Janusz Woj-
ciechowski skorzystał z okazji i 
podziękował, za duże poparcie 
jego osoby w tegorocznych wy-
borach do Europarlamentu, które 
wyniosło ponad 62%.

(MR)

reklama

reklama

Daszyna - krainą OZE
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKlEGO

Zabezpieczenie energetycze i 
cieplne Gminy Daszyna na bazie 
energii odnawialnej – instalacje 
kolektorów słonecznych.

Wykonano układy wspomaga-
jące przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dla budynków, zasila-
ne poprzez instalację kolektorów 
słonecznych energią słoneczną. 
W wyniku realizacji instalacji 
słonecznej system przygotowania 
CWU dla obiektów stał się w pełni 
nowoczesny, energooszczędny, 
wysokosprawny, przyjazny dla 
środowiska oraz spowodował zna-
czące obniżenie kosztów eksplo-
atacji. Układ słoneczny w całości 
współpracuje z konwencjonalnym 
systemem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla obiektów.

W ramach przyjętego programu:
- Wykonano instalacje solarne 

wspomagające przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej. 

- Wykonano łącznie 217 instalacji 
podzielonych na trzy wielkości: 
98 szt. instalacji dla 2-4 osób; 110 
szt. instalacji dla 5-7 osób; 9 szt. 
instalacji dla 8-12 osób. 

- Przyjęto koncepcję dwustron-
nego układu przygotowania CWU 
dla obiektu, wykorzystując jako 
alternatywne źródło ciepła energię 
promieniowania słonecznego.

W wyniku realizacji zadania 
wykonano następujące prace: 
dwusystemowy podgrzew CWU 
złożony z dwóch układów przy-
gotowania: Układ I (podstawowy): 
przygotowanie CW w konwen-
cjonalnym źródle ciepła; Układ 
II (drugostronny): przygotowanie 
CW – wymienniki zasilane w 
ciepło z instalacji solarnej. Główne 
elementy instalacji solarnej:

2-4 osoby: 2 szt. kolektorów 
słonecznych płaskich (o łącznej 
powierzchni czynnej 4,66 m²); 
zasobnik cwu 300 litrów, pompa 

cyrkulacyjna CWU, naczynia 
przeponowe.

5-7 osób: 3 szt. kolektorów 
słonecznych płaskich (o łącznej 
powierzchni czynnej 6,99 m²); 
zasobnik cwu 400 litrów, pompa 
cyrkulacyjna CWU, naczynia 
przeponowe.

8-12 osób: 4 szt. kolektorów 
słonecznych płaskich (o łącznej 
powierzchni czynnej 9,32 m²); 
zasobnik cwu 500 litrów, pompa 
cyrkulacyjna CWU, naczynia 
przeponowe.

Kolektory zamontowane są na 
dachach budynków, połączone w 
baterie – nachylenie kolektorów – 
ok. 45°, usytuowanie baterii północ 
– południe lub wschód - zachód, 
zgodnie z projektem, na specjal-
nych stelażach.

Projekt wpływa pozytywnie na 
zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza, określanego 

poprzez obliczenie efektu ekolo-
gicznego.

Nowoczesna technologia użyta 
przy pracach na objętych projek-

tem obiektach spełnia wszelkie 
wymagane normy, z uwzględnie-
niem pozytywnego wpływu na 
środowisko.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 112: Kto miód pije, długo żyje.
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Dwie blondynki czekają na tram-
waj. Pierwsza na jedynkę, druga na 
dwójkę. 
Po chwili przyjeżdża tramwaj nr 12.  
Wsiadły obie. 

***
Na lekcji polskiego nauczycielka pyta 
Jasia: 
-Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?  
Na to Jasio: 
-Kiedy mamy słaby wzrok. 

***
Facet wraca o 6 nad ranem do domu, po całonocnej 
libacji alkoholowej. Drzwi otwiera zaspana żona i pyta: 
- Zakładam, że masz bardzo dobry powód, dla którego 
pojawiasz się o tej godzinie?! Na co on odpowiada: 
- Śniadanie, kochanie! 

***
Nauczycielka mówi do dzieci, żeby pochwaliły się, kto 
ma starszego krewnego. Zgłasza się Małgosia: 
- Ja mam babcię 
Następny zgłasza się Wojtuś: 
- Ja mam babcię i dziadka 
Po chwili zgłasza się Jasiu i mówi: 
- Ja mam pra pra pra pradziadka 
Oj Jasiu, kłamczuszku, nie prawda. 
- A dla dla dla dlaczego pani tak sądzi? 

***
Przychodzi mężczyzna do domu i idzie do sypialni a 
tam żona siedzi nago. 
-Kobieto! Czemu nic na siebie nie włożysz?! Jeszcze ktoś 
cię zobaczy! 
-Mówiłam ci, że nie mam co na siebie włożyć. 
W tej chwili mąż idzie do szafy i mówi: 
-A to co? Jedna sukienka. Druga sukienka. Trzecia su-
kienka. Cześć Franek. Czwarta... 

Tajska zupa kokosowa z dzikim ryżem i 
krewetkami
Składniki:
• 100 g 
dzikie-
go ryżu, 
ugotowa-
nego wg 
przepisu 
na opako-
waniu
• łyżka 
czerwonej 
pasty curry
ząbek czosnku, starty
• niewielki kawałek imbiru, starty
• 2-3 łyżki oleju, np. kokosowego
• puszka mleka kokosowego
• 200 g krewetek
• 400 g fasolki szparagowej, żółtej i zielo-
nej
• 1,5 l bulionu
• garść posiekanej świeżej kolendry
Etapy przygotowania:
W garnku o grubym dnie rozgrzać olej, 
dodać pastę curry, czosnek i imbir, smażyć 
chwilę, mieszając, aż poczujemy wyraźny 

aromat, wrzucić krewetki i fasolkę, wymie-
szać i zalać mlekiem kokosowym i bulio-
nem. Gotować 15 minut. Zupę podawać z 
dzikim ryżem i posypaną świeżą kolendrą.

Kotleciki z polędwiczek wieprzowych
Składniki:
Kotleciki:
• 1 polędwiczka wieprzowa
• 500 g ziemniaków
• 100 g pomidorków koktajlowych
• 2 łyżki świeżego tymianku
• 2 ząbki czosnku
• oliwa z oliwek
• sól, pieprz
Sos pieprzowy:
• 0,5 szklanki wytrawnego białego wina
• 200 ml śmietanki kremówki
• 0,5 słoicz-
ka zielone-
go pieprzu 
w zalewie
• 1 łyżka 
musztardy 
Etapy 
przygoto-
wania:

Kotleciki: Piekarnik rozgrzej do temperatury 
190 stopni C.  
Ziemniaki dokładnie umyj i pokrój w 
ćwiartki. Wrzuć je do wrzątku i gotuj około 
15 minut. Następnie przełóż do żarood-
pornej formy, dodaj przekrojone pomidorki 
i posiekany tymianek. Dopraw solą i pie-
przem, polej obficie oliwą z oliwek i wstaw 
do piekarnika na 20 minut.  
Polędwiczkę wieprzową pokrój na mniejsze 
kawałki (4–6 w zależności od wielkości po-
lędwiczki). Obsyp je solą i pieprzem, lekko 
spłaszcz dłonią i smaż na patelni przez 
kilka minut z każdej strony. Po usmażeniu 
pozwól mięsu odpocząć przez kilka minut. 
Sos pieprzowy: Na patelnię, na której 
smażyłeś mięso, wlej wino, dodaj pieprz. 
Gdy alkohol odparuje, dodaj śmietankę i 
podgrzewaj, aż sos zgęstnieje. Gotowym 
sosem polej polędwiczki i pieczone ziem-
niaki.

Deser z płynną czekoladą
Składniki:
• 100 g gorzkiej czekolady
• 50 g mlecznej czekolady
• 100 g masła

• 100 g 
cukru
• 2 jajka
• 3 łyżki 
mąki
• 30 g 
kakao
• 20 ml 
likieru wi-
śniowego
• 50 g wiśni bez pestek (mogą być mrożo-
ne) 
Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 
stopni C. Gorzką czekoladę połam na 
małe kawałki i rozpuść razem z masłem w 
kąpieli wodnej. Jajka utrzyj z cukrem, dodaj 
mąkę, kakao i likier. Powstałą masę połącz 
z czekoladą. Ceramiczne kokilki napełnij do 
połowy czekoladową masą, na środku ułóż 
kilka wiśni oraz odrobinę posiekanej mlecz-
nej czekolady, przykryj kolejną warstwą 
czekoladowej masy. Kokilki wstaw na 10–12 
minut do gorącego piekarnika. Deser 
będzie płynny w środku, więc test suchego 
patyczka nie jest potrzebny! 
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Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. 
Na wstępie, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek zaprezentowały bogaty program występów 
patriotycznych, po których odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie, zgromadzeni 
przeszli na pl. T. Kościuszki, by wysłuchać przemówień oraz Apelu Poległych. Władze miasta, powiatu oraz 
instytucji złożyły kwiaty pod figurką Matki Bożej. W obchodach narodowego święta uczestniczyła kompania 
honorowa 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej z Leźnicy Wielkiej. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

11 Listopada w Łęczycy
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Trwa przebudowa 
ul. Przejazd. Prace 

rozpoczęły się pod koniec 
października i - jeśli pogoda 
dopisze - jest szansa, że nie-
długo zostaną zakończone.

W ramach przebudowy grun-
towa dotąd ulica zyska nową 
nawierzchnię z kostki brukowej, 
która zostanie ułożona na pod-
budowie z kruszywa i podsypce 
cementowo-piaskowej. Wykonaw-
ca prowadzi korytowanie jezdni 
i układa krawężniki po obu jej 
stronach. Kostka zostanie dopro-
wadzona do samego przejazdu 
kolejowego. Firma wykonująca 
modernizację ulicy ureguluje znaj-

reklama

Ozorków

dujące się w jezdni studzienki i 
włazy oraz oczyści i udrożni przy-
ległe do jezdni rowy i przepusty.

Przebudowa ulicy Przejazd to 
kolejne zadanie w ramach rozpo-
czętego w tej kadencji programu 
modernizacji dróg gruntowych. 
Jak zapewnia burmistrz Jacek So-
cha w ciągu najbliższych dwóch 
lat zostaną zmodernizowane 
wszystkie drogi gruntowe w 
mieście.

Info: UM

Miasto realizuje inwestycje Kwiaty, uroczysta msza i apele

Patriotyczny Ozorków
Z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada na Nowym Cmentarzu od-
była się uroczysta msza święta, po której złożono kwiaty pod Krzyżem 
Katyńskim i na Grobie Nieznanego Żołnierza. Po południu, tradycyjnie 
już, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się III Ozorkowskie Śpiewanie 
Patriotyczne. Dzień wcześniej, 10 listopada, w Gimnazjum nr 1 odbył 
się uroczysty apel, przygotowany przez uczniów. 

Info: UM
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BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA JACEK SOCHA 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 

Zaczarowany świat  
operetki  

i musicalu 

22 listopada 2014, godz. 17.00 
WSTĘP WOLNY 

ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków, tel. 42 710 31 18/19,  www.mokozorkow.pl, e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm 

sopran AGNIESZKA LEWANDOWSKA  
tenor GRZEGORZ UNIWERSAŁ 

Większość polskich 
kierowców narzeka 

na dziury w drogach, koleiny i 
wyboje. Są jednak tacy, dla któ-
rych im więcej dziur i utrudnień, 
tym lepiej. Off road – jazda samo-
chodami terenowymi w trudnych 
warunkach – zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Jednym z nich jest 
Mariusz Staszewski, zwany w 
swoim środowisku Mariuszem 
Jeepem. 

- Jazda nieutwardzonymi droga-
mi, to niesamowita frajda – prze-
konuje pan Mariusz. - Pokonując 
głębokie zapadliny wypełnione 
wodą człowiek może się zresetować. 
Oderwać od codziennych obowiąz-
ków, stresującej pracy. Im bardziej 
ubłocony samochód, tym lepiej. 

Wśród „offroadowców” są leka-

rze, prawnicy, mechanicy, robotni-
cy. Zawód i wykształcenie nie mają 
żadnego znaczenia. Ludzi łączy 
wspólna pasja. 

- Przeważnie w weekendy jeździ-
my do znajomego, który wykupił te-
ren po byłej żwirowni. Dajemy tam 
upust naszemu zamiłowaniu. Gdy 
po takiej jeździe wracam do Ozor-
kowa, za ubłoconym samochodem 
odwraca się wielu przechodniów. 
Dziś jest jeszcze czysty. Widać szy-
by i naklejki – mówi z uśmiechem 
Mariusz „Jeep” Staszewski.

(stop)

Do redakcji dzwo-
nią lokatorzy od-
nawianych ko -

munalnych kamienic i pytają, 
dlaczego remonty budynków 
obejmują jedynie elewacje 
frontowe. Mieszkańcy skarżą 
się na zaniedbane ściany ka-
mienic od strony podwórek i 
brudne bramy.

- Dobrze, że gmina wzięła się 
za odnawianie kamienic, ale czy 
nie można było od razu wykonać 
kompleksowego remontu? - pyta 
jedna z lokatorek niedawno od-
nowionej kamienicy przy pl. Jana 
Pawła II. - Budynki wyglądają 
ładnie niestety tylko od frontu. 
Wchodząc na podwórka i patrząc 

Off road coraz modniejszyKamienice odnawiane tylko od frontu
Ozorków

Kiedy remont będzie dokończony? - pytają lokatorzy

Front komunalnej kamienicy został odnowiony

na oskrobane ściany budynków 
można się załamać. 

- Tegoroczne remonty elewacji 
pięciu kamienic pod numerami 8, 
9, 10, 13 i 14 to pierwszy etap pro-
gramu rewitalizacji budynków 
komunalnych przy placu Jana 
Pawła II. Zgodnie z umową i za-
bezpieczonymi środkami w tym 
roku modernizacją objęto fronty 
budynków, jednak nie oznacza to 
końca prac w tych kamienicach. 
Prace związane z odnawianiem 
podwórek i bram planujemy wy-
konać w przyszłym roku – infor-
muje Izabela Dobrynin, rzecznik 
ozorkowskiego magistratu. 

tekst i fot. (stop)
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Od czerwca 2015 r. pociągi Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej będą 
zatrzymywać się na ozorkowskich 
stacjach; na przystanku pod wia-
duktem przy ul. Konstytucji 3 Maja 
i na dworcu PKP przy ul. Kolejowej. 
Jest to związane z uruchomieniem 
od 15 czerwca przyszłego roku 
połączeń ŁKA na trasie Łódź Kaliska 
– Kutno. Trasę tę ma obsługiwać 10 
par nowoczesnych pociągów. 

12 listopada w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Łodzi burmistrz 
Jacek Socha i pozostali samo-
rządowcy z miejscowości le-
żących na trasie ŁKA podpisali 
z marszałkiem województwa 
Witoldem Stępniem porozu-
mienie w sprawie lepszego 
skomunikowania pociągów ŁKA 
z transportem lokalnym.

Info: UM

ŁKA w Ozorkowie

Procenty w... szabli

Ozorków Wchodząc do nie-
których sklepów 

monopolowych przecieramy 
oczy ze zdumienia patrząc 
na oryginalne butelki i inne 
gadżety w których trzymany 

jest alkohol. Kiedyś wystarczy-
ło, że jedynie nieco odmienny 
kształt flaszki z wódką lub winem 
przyciągał uwagę. Dziś procenty 
sprzedawane są w o wiele bar-
dziej finezyjnej oprawie. 

Są na przykład miniaturowe sa-
mochody różnych marek. W środku 
jest oczywiście alkohol. Dużym 
powodzeniem – jak usłyszeliśmy od 
sprzedawców – cieszą się również 
„monopolowe militaria”.

- W naszych sklepach sieci 
„Karafka” bardzo dobrze sprze-
dają się na przykład pistolety w 
których jest alkohol. Klienci o po-
dobnych gustach kupują też szable 
wypełnione alkoholem – mówi 
Agnieszka Szewczyk, właściciel-
ka. - Z oryginalniejszych flakonów 
warto również wymienić butelko-
we pantofelki na alkohol, torebki 
z alkoholem oraz ceramiczny 
ogórek. Procenty sprzedawane 

są także w pojemnikach w róż-
nych kształtach zwierząt. Chy-
ba najbardziej popularny jest 

słonik – dodaje z uśmiechem 
pani Agnieszka. 

tekst i fot. (stop)

W dniu 13 listopada 2014 r. w 
Szkole Podstawowej w Chocisze-
wie odbyło się uroczyste otwar-
cie nowoczesnej ekopracowni. 
Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością Pan Bohdan Cezary 
Dzierżek Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Uczniowie przygotowali wspa-
niałe przedstawienie tematyczne 
„Ekologia na wesoło”, pokaz wy-
konywania soków ekologicznych 
oraz wystawę poświęconą ekologii. 
Dzięki współpracy z WFOŚiGW 

szkoła wzbogaciła się m.in. o tabli-
cę interaktywną oraz wiele pomocy 
dydaktycznych i jest trzecią ekopra-
cownią w gminie.

Szkoła Podstawowa w Choci-
szewie osiąga bardzo wysokie 
wyniki w nauczaniu. Ma na to 
wpływ zarówno odpowiednia 
kadra nauczycieli oraz współpraca 
z rodzicami i samorządem gminy. 
Szkoła jest wyposażona m.in. w 
nowoczesne multimedialne pra-
cownie, ekopracownię, a także ko-
rzysta z dziennika elektronicznego.  
Dodatkowym atutem szkoły jest 

jednozmianowość i dowozy dzieci 
do szkoły z pobliskich miejscowości 
oraz Ozorkowa. Dowodem wyso-
kiego poziomu nauczania w szkole 
są czołowe miejsca zajmowane 
przez uczniów w olimpiadach i kon-
kursach. Jednym z osiągnięć jest 
pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Matematycznej ucznia 
klasy szóstej Krzysztofa Szostka.

Jednym z priorytetów na który 
kładziemy duży nacisk to wysoka 
jakość kształcenia młodzieży w 
naszych szkołach – komentuje Wójt 
Ryszard Nowakowski.

Mała szkoła - duże możliwości
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Pow. łęczycki

Zgierz

Witonia Policjanci z łęczyckiej 
komendy ustalili zło-

dziei i odzyskali okna warte po-
nad 7 tysięcy złotych. Sprawcom 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Na początku listopada 2014 roku 
policjanci przyjęli zawiadomienie 
dotyczące kradzieży na terenie 
gminy Witonia. Z niezamkniętego 
domu nieznani sprawy wynieśli 8 
okien i 5 tzw. kołnierzy. Pokrzyw-
dzony wartość strat wycenił na 
kwotę ponad 7 tysięcy złotych. Po 
wykonaniu wszystkich czynności 
na miejscu zdarzenia do działań 

przystąpili kryminalni z zespołu 
operacyjno- rozpoznawczego łę-
czyckiej policji. Dzięki znajomości 
środowiska przestępczego, już trzy 
dni po kradzieży ustalili i dowieźli 
do miejscowej komendy podejrze-
wanych o popełnienie przestęp-
stwa. Zatrzymani, 30 i 51 – latek 
następnego dnia przyznali się do 
kradzieży wskazując jednocześnie 
miejsce ukrycia łupu. Policjanci w 
lesie, na terenie sąsiedniej gminy 
Ozorków, odnaleźli i zabezpieczyli 
całe utracone mienie.

Info: KPP Łęczyca

Bilans długiego 
weekendu to 5 

nietrzeźwych kierujących oraz 
4 kolizje drogowe. 7 listopada o 
godzinie 7.16 w Daszynie poli-
cjanci z ruchu drogowego skon-
trolowali stan trzeźwości cyklisty. 

Mężczyzna rozpoczął dzień ma-
jąc w organizmie 1,36 promila 
alkoholu. Tego samego dnia po 
godzinie 16.00 w Piątku kierowca 
skody mając w organizmie blisko 
2,5 promila alkoholu nie zachował 
bezpiecznej odległości od jadące-
go przed nim volvo i uderzył w tył 
pojazdu. Niespełna trzy godziny 
później na terenie Grabowa kolejny 
cyklista wybrał się w podróż mając 

w organizmie 2,7 promila alkoholu. 
Następnego dnia, 8 listopada, na 
terenie gminy Świnice Warckie 14 – 
letni rowerzysta wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierowcy 
renault. Doszło do zdarzenia, w wy-
niku którego obrażeń ciała doznał 
14 – latek. Kierowca samochodu 
był trzeźwy. O godzinie 13.00 w 
Leźnicy Małej kolejny kontrolowany 
rowerzysta miał w organizmie 0,8 
promila alkoholu. W godzinach wie-
czornych w Chrząstówku kierujący 
autobusem nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającej 
go hondy i uderzył w jej tył. Obaj 
kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę kolizji 

ukarano mandatem. 9 listopada w 
Daszynie kierujący peugeotem 307 
uderzył w przebiegającą przed dro-
gę sarnę. 11 listopada mundurowi 
na terenie Grabowa sprawdzili stan 
trzeźwości kierującego motorowe-
rem. Mężczyzna miał w organizmie 
0,28 promila alkoholu w organizmie. 

Info: KPP Łęczyca

Zgierscy kryminalni zatrzymali 
30- letniego mężczyznę, który 
napadł na młodego zgierzanina 
zadając mu dwa ciosy nożem. 
Ranny 18-latek z obrażeniami 
ciała został przewieziony do 
szpitala. Podejrzewany odpo-
wie za usiłowanie zabójstwa 
i spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 

Do zdarzenia doszło 26 wrze-
śnia 2014 r. przed godz. 22:00. 
w Zgierzu na przystanku auto-
busowym u zbiegu ulic Długa 
i 1-go Maja. Do stojącej grupy 
młodych ludzi podeszło dwóch 
nieznanych im mężczyzn. W 
trakcie rozmowy jeden z nich 

w yciąg nął  nóż i  w ym ierzył 
dwa ciosy w osiemnastolatka. 
Zaraz po tym zniknął, a ranny 
mężczyzna trafił na oddział 
szpitalny. 

Policjanci sprawdzali każdą 
informację i każdy trop. Dro-
biazgowe i żmudne czynności 
przyczyniły się w rezultacie do 
ustalenia personaliów nożow-
nika. 30-latek, znany organom 
ścigania, wiedząc, że polic ja 
depcze mu po piętach, zaczął 
się ukrywać. 5 listopada 2014 r. 
funkcjonariusze zastawili na nie-
go pułapkę. Wiedząc, że poszu-
kiwany znajduje się w jednym z 
mieszkań przy ul. Śniechowskie-

Prowadzone akcje profilaktycz-
ne przynoszą efekty. Funkcjona-
riusze otrzymują coraz więcej 
zgłoszeń od starszych osób, 
które wykazały się czujnością i 
nie dały się okraść. Niepokojąca 
jest jednak liczba zgłoszeń do-
tycząca nowej metody kradzieży 
– „na policjanta”. W związku z 
tym apelujemy o ostrożność!

Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest 

podobny. Najpierw wykonują tele-
fon podając się za członka rodziny 
(najczęściej wnuczka). Tłumaczą 
zmieniony głos chorobą lub wzbu-
dzają poczucie winy w starszej 
osobie, z powodu tego, że go nie 
poznaje. Proszą o pożyczenie 
dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj 
pieniądze mają zostać wykorzy-
stane w celu pokrycia szkód po 
wypadku drogowym, na ważną 
operację, na zakup samochodu 
albo wakacji w promocyjnej cenie.

Oszuści są bezwzględni - umie-
jętnie manipulują rozmową tak, 
by uzyskać jak najwięcej infor-
macji i wykorzystać starsze osoby. 
Chwilę po zakończeniu pierwszej 
rozmowy do ofiary dzwoni kolej-
na - podając się za funkcjonariusza 
CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca 
informuje rozmówcę o tym, że 
jest potencjalną ofiarą oszustwa. 
Mówi, że poprzednia rozmowa 
telefoniczna była próbą wyłudze-
nia pieniędzy. Informuje o tym, że 
oszust został namierzony. Nalega, 
aby osoba pokrzywdzona wypła-
ciła określoną sumę pieniędzy z 

banku i przekazała ją wyznaczo-
nej osobie lub prosi o wykonanie 
przelewu bankowego na wska-
zany numer konta.„Fałszywy 
funkcjonariusz” podaje często wy-
myślone nazwisko, a nawet numer 
odznaki, prosi aby nie przerywać 
rozmowy telefonicznej i wybrać 
numer na Policję. Wtedy inny głos 
w słuchawce przekonuje ofiarę, 
że bierze udział w akcji rozpraco-
wania oszusta. Sprawcy oszustw 
wywierają na ofiarach presję czasu. 
Nie dają chwili na zastanowienie 
się, czy sprawdzenie informacji o 
dzwoniącym. Przekonują starsze 
osoby, że ich pieniądze pomogą 
w schwytaniu przestępców. Mó-
wią, że gotówka przechowywana 
na koncie nie jest bezpieczna, a 
oszust ma do nich łatwy dostęp. 
Przestępcy podając się za funkcjo-
nariuszy, grożą konsekwencjami 
prawnymi, jeżeli ich rozmówca 
nie będzie współpracował.

Tuż po przekazaniu pieniędzy 
kontakt się urywa, a przestępcy 
znikają ze wszystkimi oszczęd-
nościami ofiary.

Jak nie stać się ofiarą oszu-
stów?

Przede wszystkim należy za-
chować ostrożność – jeżeli dzwoni 
do nas ktoś, kto podszywa się pod 
członka naszej rodziny i prosi o 
pieniądze, nie podejmujmy żad-
nych pochopnych działań. Nie 
informujmy nikogo telefonicznie 
o ilości pieniędzy, które mamy w 
domu lub jakie przechowujemy 
na koncie. Nie wypłacajmy z 

banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, 
zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście 
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt 
nie będzie nam miał za złe tego, że 
zachowujemy się rozsądnie. Nie 
ulegajmy presji czasu wywieranej 
przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy 
o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach te-
lefonicznie! Nigdy nie proszą też o 
przekazanie pieniędzy nieznanej 
osobie. W momencie, kiedy ktoś 
będzie chciał nas oszukać, podając 
się przez telefon, za policjanta – za-
kończmy rozmowę telefoniczną! 
Nie wdawajmy się w rozmowę 
z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak 
zareagować powiedzmy o podej-
rzanym telefonie komuś z bliskich.

Policjanci zatrzymują kolejne 
osoby zajmujące się oszustwami 
jednak na miejsce jednej rozbi-
tej grupy oszustów pojawiają 
się kolejne. Tym ważniejsze jest 
więc, aby jak największa liczba 
osób, zwłaszcza starszych, miała 
świadomość tego w jaki sposób 
działają przestępcy i jak uchronić 
się przed kradzieżą.

Info: KPP Łęczyca

7 listopada około godz. 17.30 policjanci patrolujący ulice Zgie-
rza zauważyli jadącą ul. 1-go Maja skodę fabię na zgierskich 

tablicach rejestracyjnych, która jak podał kilka minut wcześniej dyżurny, 
została skradziona z posesji przy ul. Przemysłowej. Natychmiast ruszyli 
za nim w pościg. Kierujący na widok oznakowanego radiowozu zaczął 
przyspieszać. Nie reagował na sygnały świetle i dźwiękowe zmuszającego 
go do zatrzymania. Kluczył ulicami Zgierza łamiąc przy tym wielokrotnie 
przepisy ruchu drogowego. Dynamiczny pościg zakończył się zatrzyma-
niem złodzieja w rejonie ulic Rembielińskiego i Przedwiośnie. Podczas 
przeszukania 46-latka policjanci znaleźli w kieszeni jego spodni dilerkę 
z narkotykiem. Dodatkowo, podczas badania w szpitalu, okazało się, że 
podejrzewany jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna trafił do celi, 
a gdy już można było przeprowadzić z jego udziałem czynności proce-
sowe usłyszał trzy zarzuty. Odpowie za kradzież samochodu, jazdę pod 
wpływem środków odurzających i posiadanie narkotyków. 9 listopada 
2014 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, sąd zastosował 
wobec niego tymczasowy areszt. 

Info: KPP Zgierz

Uciekał kradzionym autem 
będac po narkotykach

Skradzione okna ukryli 
w lesie 

Podsumowanie długiego listopadowego weekendu 

Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 
go, skoncentrowali swoje działa-
nia na próbie wejścia do środka i 
zabezpieczeniu wszystkich dróg 
ewentualnej ucieczki. Dynamicz-
na akcja policyjna zakończyła się 
zatrzymaniem podejrzewanego, 
który schował się pod łóżkiem. 
6 listopada usłyszał prokurator-
skie zarzuty usiłowania zabój-
stwa i spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Obecnie 
przebywa w areszcie.

Info: KPP Zgierz

Kradną “na wnuczka” 
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Spedytor
Wykształcenie średnie, znajomość  
języka obcego
PHPU MIRATRANS
Błonie
99-100 Łęczyca 
miejsce wykonywania pracy: Sierpów 
33, 95-035 Ozorków

Szwaczka
Wykształcenie min. podstawowe.
Umiejętność szycia konfekcji damskiej
Marpol Honorata Walczak
Ul. Nowa 29,
95-035 Ozorków
tel. 606-138-287

Szwaczka
Wymagania: Chęć do pracy.
P.P.H.U „CHRISTOBAL”
Ul. Szkolna 17 Świnice Warckie – 
Kolonia
99-140 Świnice Warckie
tel. 691-922-112, 601-328-805

Operator koparki/koparko 
ładowarki
Wykształcenie minimum 
podstawowe, 
Prawo jazdy kat. C
Uprawnienia na koparkę lub 
koparko – ładowarkę (umiejętność 
posługiwania się łyżką skarpową)
WA-TRANS
Wacławski Wiesław
Ul. Kutnowska 82
99-120 Piątek
tel. 601-075-778

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

Krojczy
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 
ul. Konopnickiej 2a

Pomoc krojczego
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca 
ul. Konopnickiej 2a

Fryzjer damsko–męski
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność fryzjerstwa damsko – 
męskiego
SALON FRYZJERSKI DAMSKO – MĘSKI 
„Anna” 
Anna Kowal – Nowakowska
Ul. Ozorkowska 12
99-100 Łęczyca
tel. 693-449-522

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
Prawo jazdy kat. D,
Doświadczenie co najmniej 2 lata
PKS Łęczyca Sp. z o. o.
Ul. Belwederska
99-100 Łęczyca
Forma kontaktu kandydatów z 
pracodawcą: osobiście pod adresem 
Sierpów 105 i telefonicznie pod 
numerem 517-180-774

Lekarz – dentysta
Wykształcenie wyższe o kierunku 
stomatologia zachowawcza, protetyka, 
ortodoncja
MANUFAKTURA ZDROWIA
Pl. T. Kościuszki 9
99-100 Łęczyca
tel: 696-245-247
CV kierować na adres email: 
m2chowaniec@wp.pl

Sprzedawca – prezenter handlowy
Od kandydatów oczekujemy: chęci 
poszerzania wiedzy z zakresu technik 
sprzedaży oraz wiedzy produktowej, 
umiejętności pracy w zespole. Łatwości w 
nawiązywaniu kontaktów, umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, niekaralności.
Dodatkowymi atutami będą: 
zainteresowanie branżą RTV, AGD, 
IT/MM, doświadczenia w sprzedaży, 
bezpośredniej obsłudze Klienta.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji (CV 
i listu motywacyjnego) poprzez stronę 
www.mediaexpert.pl. W zakładce 
„informacje” praca u nas (zamieszczona 
na dole strony internetowej) proszę o 
wybranie interesującej państwa oferty 
i zaaplikowanie na nią za pomocą 
przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
TERG S.A. zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych przy realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926)”

Kierownik Salonu
Od kandydatów oczekujemy: min. 2 
letniego doświadczenia na stanowisku 
kierowniczym (mile widziane 
zarządzanie w handlu), wiedzy i 
umiejętności z zakresu zarządzania 
zespołem pracowników, odporności na 
stres oraz doskonałej organizacji pracy, 
komunikatywności, kreatywności, 
samodzielności, znajomości branży 
RTV, AGD, IT/MM będzie dodatkowym 
atutem.
TERG S.A. mediaexpert
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca
Prosmy o składanie swojej aplikacji (CV 
i listu motywacyjnego) poprzez stronę 
www.mediaexpert.pl. W zakładce 
„informacje” praca u nas (zamieszczona 
na dole strony internetowej) proszę o 
wybranie interesującej państwa oferty 
i zaaplikowanie na nią za pomocą 
przycisku „Aplikuj”
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez 
TERG S.A. zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych przy realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926)”

Lakiernik
Wykształcenie min. podstawowe
Umiejętność przygotowania do 
lakierowania i lakierowania,
Doświadczenie min. 1 rok w zawodzie.
Blacharstwo Lakiernictwo
Brzozowski Mariusz
Daszyna 8
99-107 Daszyna
tel: 607-334-931

Agent – sprzedawca 
Wykształcenie minimum zawodowe,

Umiejętność pracy na stanowisku 
sprzedawca, obsługi kasy fiskalnej, 
obsługi komputera.
Mile widziany staż pracy.
„SPOŁEM” PSS „MAZUR”
Pl. T. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-24-82
e-mail: pssmazur@op.pl

Mechanik maszyn przetwórczych 
– elektryk
Wykształcenie minimum zawodowe 
- mechaniczne lub elektroniczne. 
Umiejętności techniczne. Uprawnienia 
elektryczne do 15 kV. Mile widziane 
doświadczenie zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, 
Grabów

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
tel. 24 388 75 03, 739 033 333

Prasowacz
Wykształcenie podstawowe 
PPHU „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28
93-224 Łódź
tel. 500 106 370
miejsce pracy: Łęczyca, 
ul. M. Konopnickiej 2

Robotnik budowlany
Wykształcenie podstawowe
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
Tel. 697 526 180

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

Kierownik budowlany
Wykształcenie średnie lub wyższe o 
kierunku budowlanym.
Umiejętność organizacji i 
prowadzenia budowy,
Posiadanie uprawnień niezbędnych 
do prowadzenia budowy,
Doświadczenie zawodowe na 
stanowisku pracownika lub 
kierownika budowlanego.
‘WAG – POL ŁĘCZYCA”
Pl. T. Kościuszki 26
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-59-31

Kierowca B+C
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
średnie, Prawo jazdy kat B+C, 
komunikatywność
Firma „ZENIT”
Brzeski Cezary
Ul. Górnicza 10
99-100 Łęczyca
tel: 605-250-034

Mechanik pojazdów 
samochodowych
Wykształcenie zawodowe, 
średnie, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywność
Firma „ZENIT”
Brzeski Cezary
Ul. Górnicza 10

99-100 Łęczyca
tel: 605-250-034

Pielęgniarka
Wykształcenie min. średnie o kierunku 
pielęgniarstwo, prawo wykonywania 
zawodu
Zakład Karny w Garbalinie
99-100 Łęczyca
tel: 24 388-00-05

Płytkarz
Wykształcenie min podstawowe, 
umiejętność kładzenia glazury i 
terakoty.
Pracodawca zapewnia dowóz do 
miejsca pracy.
Usługi Remontowo – Budowlane 
Bogdan Kordek
Przeczyca 140
93-230 Brzostek
tel: 602-584-680
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca, 
Krośniewice

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie zawodowe 
o kierunku mechanicznym/
samochodowym, umiejętność naprawy 
samochodów, Doświadczenie min. 1 
rok w zawodzie.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca

Kucharz
Wykształcenie średnie zawodowe 
o kierunku gastronomicznym, 
umiejętność dobrej organizacji pracy, 
posiadanie zamiłowania do gotowania 
i dobrego smaku, aktualna książeczka 
zdrowia, Doświadczenie min. 2 lata na 
stanowisku kucharza.
GASTRO-FOOD
Edyta Piotrkowska
Ul. Lotnicza 2A
99-100 Łęczyca
tel: 600-050-692

Pomoc kuchenna
Wykształcenie średnie zawodowe 
o kierunku gastronomicznym, 
umiejętność dobrej organizacji pracy, 
posiadanie zamiłowania do gotowania 
i dobrego smaku, aktualna książeczka 
zdrowia, Doświadczenie min. 2 lata na 
stanowisku kucharza.
GASTRO-FOOD
Edyta Piotrkowska
Ul. Lotnicza 2A
99-100 Łęczyca
tel: 600-050-692

Mechanik

Mile widziane doświadczenie w 
zawodzie mechanika lub praktyka w 
zawodzie mechanika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Lakiernik - konserwator
Mile widziana praktyka w zawodzie 
lakiernika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Szwaczka
Wykształcenie zasadnicze zawodowe 
o kierunku szwaczka, Umiejętność 
obsługi maszyn szwalniczych,
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok 
w zawodzie szwaczki
P.P.H.U. KAROLA
Ul. Słowackiego 42,
99-100 Łęczyca
tel. 502-734-261

Pracownik linii produkcyjnej
Wykształcenie podstawowe
S&S  BUSINESS CONSULTING 
Agnieszka Stasiak
Pl. Przedrynek 8
99-100 Łęczyca
tel: 24 362-70-22
e-mail: kontakt@towork.pl
Miejsce wykonywania pracy: Ozorków

Sprzedawca – kierowca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność obsługi komputera i kasy 
fiskalnej, prawo jazdy kat. B
AGROMEX s. j. Orzechowski, Kubicka
Ul. Kościuszki 14b
99-140 Świnice Warckie
tel: 697-090-451

Przedstawiciel handlowy
Pracowitość, uczciwość
CREDITIA Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 21
60-544 Poznań
tel: 606-545-877
e-mail: kutno@creditia.pl
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, mile 
widziane doświadczenie w zawodzie 
fryzjera.
SALON FRYZJERSKI
Henryka Jóźwiak 
Ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-20-04

Sprzedam kwiaciarnię w Ozorkowie 
przy Nowym Cmentarzu. Tel.: 512-
021-022 lub 606-887-480

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

Sprzedam mieszkanie 50 m² 

w Łęczycy 4 piętro; 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon – 
lub zamienię na mniejsze. Tel.: 
503 084 160

Wynajmę garaż na terenie posesji 
w Łęczycy. Tel.: 600-834-192 po 
19.00

Sprzedam działkę 1600 m² z do-

mem mieszkalnym, budynek gosp. 
Wąkczew 33. Tel.: 664-378-790

Silnik Wartburg 353 sprawny – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam części używane do Opla 
Astry E. Tel.: 600-834-192 po godz. 
19.00
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INFORMATOR

Górnik 1956 Łęczyca - Orzeł 
Łódź 4-4 (0-2)

Bramki dla Górnika: Jakub Stegliński, 
Fabian Kasierski, Mateusz Fogiel, Patryk 
Borucki
Górnik: Bartłomiej Chwiała - Brajan 
Kaźmierczak, Jakub Kaźmierczak, 
Mateusz Fogiel, Marcel Zdończyk, 

Bartłomiej Klimczak, Kacper Dud-
kiewicz, Jakub Stegliński, Patryk 
Basiński, Patryk Borucki, Fabian 
Kasierski Rez: Adam Miśkiewicz, 
Andrzej Przybysz, Krystian Jatczak, 
Bartłomiej Pacałowski, Patryk 
Kleska

Info:gornikleczyca.futbolowo.pl

Górnik 1956 Łęczyca - Struga 
Dobieszków 5-1 (2-1)

1-0 Karasiński (as. Pacałowski), 1-1 
Linke, 2-1 Pacałowski, 3-1 Pałczyński 
(as. Sobczak), 4-1 Kusztelak (as. Paca-
łowski), 5-1 Karasiński (as. Pacałowski)
Górnik: Kaczmarek - Kośny (76. Ksią-
żek), Bartczak, Michałowski, Sobczak 

M., Pacałowski, Witak, Karasiński, 
Olczak, Pałczyński (76. Kubiak), Gawlik 
(69. Kusztelak)
Struga: Podsiedlik - Patora, Beło-
dziński, Linke, Korek, Ciesielski M., 
Ciesielski R., Puchowalski, Moczul-
ski, Jóźwiak, Stutarski 
Info: http://gornikleczyca.futbolowo.pl

W czwartek, 6 listo-
pada na boisku przy 

Szkole Podstawowej w Witoni 
odbyły się eliminacje  powiatowe 
do “XV Turnieju Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”. 

Rozgrywki prowadzone były w 
kategorii U-12 chłopców i dziewcząt, 
ponieważ w młodszych kategoriach 
U-10 i U-8 oprócz szkoły z Witoni 
nie zgłosiły się żadne inne drużyny.

W najstarszej kategorii u-12 do 
grupy dziewczyn zgłosiły się trzy 
drużyny: UKS ,,Witonianka”, SP 
Świnice Warckie oraz SP Siedlec. 
Bezkonkurencyjna okazała się dru-
żyna gospodarzy, która po bardzo 
dobrej grze swojej liderki Oliwi Woź-
niak strzelczyni wszystkich bramek 
ograła faworyzowane Świnice 1-0 
oraz Siedlec 2-1 zajmując pierwsze 
miejsce.

Bardziej wyrównana była rywa-
lizacja w grupie chłopców gdzie 
trzy drużyny zgromadziły po sześć 
punktów i o wyłonieniu zwycięzcy 
zdecydowała jedna bramka! Dru-
żyna gospodarzy ograła SP Grabów 
3-0, oraz późniejszego tryumfatora 
SP 3 Łęczyca 3-2 a uległa SP Piątek 
1-2.

Info: http://www.spwitonia.szkol-
nastrona.pl

Trampkarze zakończyli rundę jesienną

Miażdżąca przewaga Królewskich

“Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
Witonia

Turniej siatkówkiOzorków Zawodnicyz Liceum 
Ogólnokształcące-

go w Ozorkowie zajęli I miejsce 
w Turnieju Siatkówki o Puchar 
Burmistrza Miasta Ozorkowa. 
W rozgrywkach uczestniczyły 
trzy drużyny; z LO, z Zespołu 
Szkół Zawodowych, która 
uplasowała się na II miejscu i 
z Gimnazjum nr 1, która zajęła 
III lokatę.

Burmistrz Jacek Socha wręczył 
puchary każdemu z zespołów oraz 
dyplomy dla najlepszych zawod-
ników, a byli to: Bartosz Gajdzicki 
– najlepszy zawodnik Turnieju, 
Maciej Kiciak – najlepszy atakujący, 
Konrad Zasada – najlepszy libero, 
Jakub Sikora – najlepszy środkowy, 
Konrad Dośpiał – najlepszy rozgry-
wający. To kolejny siatkarski turniej o 

puchar Burmistrza, jednak pierwszy, 
rozgrywany na zmodernizowanej 
hali i na nowej nawierzchni, na której, 

według zawodników, gra się lepiej, niż 
na starym parkiecie.

Info: http://ozorkow.info.pl 
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Najbrzydszy pies świata Wieża z naleśnikówPodróż na boso

Co za tygrysek!

Na 26. targach Sonoma-Marin odbywających się w Kali-
fornii, tytuł najbrzydszego psa świata otrzymał Peanut (ang. 
orzeszek) z Greenville. 2-letni mieszaniec należy do Holly 
Chandler, która przygarnęła go z lokalnego schroniska. Wy-
stęp Orzeszka w konkursie i w konsekwencji zajęcie pierwsze-
go miejsca miało zdaniem właścicielki wzbudzić świadomość 
ludzi na kwestie znęcania się nad zwierzętami. Po długich 
miesiącach w ciężkim stanie, po podpaleniu, Orzeszek już 
nigdy nie odzyska dawnego wyglądu – przez spalone po-
wieki nie może zamknąć oczu, a wyliniała sierść nie odrośnie 
na pokrytym bliznami ciele. Wygrane w konkursie pieniądze 
(1500 dolarów) właścicielka przeznaczy na opłacenie leczenia 
innych ofiar znęcania się nad zwierzętami.

Nie dość, że piechotą, to jeszcze bez butów! Pan 
Michael Essing ustanowił nowy rekord Guinnessa w ka-
tegorii „najdłuższa podróż na boso”. Jego niesamowita 
podróż trwała dokładnie trzy miesiące i jeden tydzień. 
W tym czasie Essing zdołał pokonać trasę o długości 
1488 kilometrów!

Mężczyzna wyruszył z miejscowości Flensburg na pół-
nocy Niemiec i maszerując przez cały kraj dotarł do Efrin-
gen-Kirchen, przy granicy ze Szwajcarią. O ile zazwyczaj 
wyczyny tego kalibru są podyktowane głębokimi osobisty-
mi pobudkami, Essing twierdzi, że jego jedyną motywacją 
była chęć zrobienia czegoś naprawdę szalonego, chociaż 
raz w życiu. No i chyba mu się udało

W październiku w holenderskim parku rozrywki stwo-
rzono najwyższą wieżę z naleśników. Kucharze John i Hum-
phrey usmażyli łącznie 242 placki, które po ułożeniu jeden 
na drugim stworzyły konstrukcję o wysokości 91,2 cm. 
Wśród składników, dzięki którym możliwe było ułożenie 
aż tak wysokiej wieży znalazło się: 18 kg mąki, 72 g soli, 30 
g cukru, 150 jaj, 1,5 litra oleju roślinnego, 19 litrów mleka. 
Wybudowanie tej imponującej wieży zajęło 13 godzin. Dla 
tych, którzy mieliby pewne wątpliwości, czym jest Dzień 
Naleśnika wyjaśniamy, że w Wielkiej Brytanii i innych krajach 
anglojęzycznych jest to odpowiednik naszego polskiego 
Tłustego Czwartku, jednak nie obchodzi się go w środę 
lecz we wtorek, tuż przed Środą Popielcową. 

Ale widok

W takich butach daleko nie zajdziesz

Przegląd kłów

Kobiece sztuczki

Gdzie ta kolacja


