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Adam Nawrotek
Od nowego burmistrza na pewno 
oczekuję utworzenia miejsc pracy, 
zwłaszcza dla młodych ludzi, któ-
rzy masowo wyjeżdżają z Łęczycy. 
Mam nadzieję, że sytuacja w mie-
ście poprawi się na tyle, że osoby, 
które opuściły nasze miasto, będą 
chciały do niego wrócić. Ważna 
jest też kwestia bezpieczeństwa w 
Łęczycy, warto byłoby ją poprawić. 

Helena Graczyk
Mam nadzieję, że pan Lipiński jako 
burmistrz Łęczycy zadba o nasze 
osiedla. Jest wiele miejsc, nawet 
w okolicach Urzędu Miasta, przy 
ulicy Konopnickiej, które należało-
by zmienić. Mam też nadzieję, że 
przy blokach pojawią się ławki, tam 
gdzie ich brakuje. Wierzę, że nowy 
burmistrz zajmie się tym, co jego 
poprzednik pominął. 

Anna Kowalczyk
Chciałabym, żeby w Łęczycy była 
praca dla młodych ludzi i dobre 
perspektywy na przyszłość. Poczu-
cie stabilizacji jest bardzo ważne, 
niestety, w naszym mieście go 
nie ma. Nowy burmistrz powinien 
pomóc bezrobotnym, żeby nie mu-
sieli wjeżdżać za granicę i stworzyć 
dobre możliwości zarobku dla tych, 
którzy chcą wrócić do miasta. 

Wioletta Grzywaczewska
Oczekuję, że pan Lipiński dobrze 
poprowadzi nasze miasto w kierunku 
rozwoju. Myślę, że jest to odpo-
wiedni człowiek na odpowiednim 
stanowisku i dzięki niemu Łęczyca 
zacznie się rozwijać. Podczas swojej 
poprzedniej kadencji zrobił dużo 
dla mieszkańców i uważam, że teraz 
może zrobić jeszcze więcej. Ja jestem 
zadowolona z takiego wyboru. 

Grażyna Ptasińska
Chciałabym, aby nowy burmistrz 
poprawił bezpieczeństwo w mie-
ście. Jest bardzo wiele niebezpiecz-
nych miejsc, gdzie dochodzi do 
wypadków drogowych lub pobić. 
Dobrze by było, gdyby zajął się też 
problemem mieszkań socjalnych i 
ich braku, bo jest wiele rodzin żyją-
cych w bardzo trudnych warunkach 
lokalowych bez żadnej pomocy. 

Reporter pyta: Czego oczekujemy od nowego burmistrza?

Podziękowanie
Pragnę podziękować moim Wyborcom z osiedla Waliszew 
za duże poparcie mojej osoby w wyborach do Rady Miasta.

Serdecznie Państwu dziękuję.
Z poważaniem,

Iwona Marczewska

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” informuje, że w ramach likwidacji stanów maga-
zynowych posiada do sprzedaży: 

- artykuły hydrauliczne, elektryczne, okna drewniane, drzwi metalowe i inne materiały
Wykaz oraz rzeczy wystawione na sprzedaż są do obejrzenia na Bazie Spółdzielni przy 

ulicy Bitwy nad Bzurą 41 w godz. od  700 - 1500 ; tel. 24 388 23 63.
Oferty wraz z proponowaną ceną należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

“Łęczycanka” w Łęczycy ul.M. Konopnickiej llA do dnia 15 grudnia 2014 r.”

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Łęczycanka”
99-100  Łęczyca, ul.M.Konopnickiej 11a

tel./fax 24 388 23 50 
NIP 775 000 30 41      KRS 0000156933

Huczne zabawy w imieniny An-
drzeja są już tak popularne, że 
bawią się na nich nie tylko soleni-
zanci. 30 listopada dla wielu stał 
się pretekstem do organizowania 
wspaniałej imprezy ze znajomymi 
z jej charakterystyczną specyfiką 
–  andrzejkowymi wróżbami. 
Mimo, że lokale w mieście nie 
mają bogatej oferty na sobotni 
wieczór, bo sale zostały zarezer-
wowane przez prywatne osoby, 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
zorganizować ten dzień we wła-

snym zakresie. Jest bardzo wiele 
ciekawych zabaw i atrakcji, które 
można wykorzystać w ostatnią, 
listopadową noc. Nawet jeśli ktoś 
uważa, że andrzejkowe wróżby to 
tylko zabobony i przesądy, może 
potraktować je jako dobrą zabawę 
i podejść do nich z przymruże-
niem oka. 
W piątek zabawa andrzejkowa 
czeka najmłodszych w Bibliotece 
dla Dzieci i Młodzieży, przy ulicy 
Zachodniej 19. 

(MR)

Z remontu na dro-
dze wojewódzkiej 

703 i wymianie przystanków 
autobusowych na nowe skorzy-
stali mieszkańcy Zdun. Sołtys 
przewiózł starą wiatę, pomalo-
wał i wymienił szyby, ale nie jest 
jeszcze tak, jak powinno być. 
Mieszkańcy liczą teraz na ruch ze 
strony wójta. 

- To jest przystanek dla autobu-
su szkolnego, dla naszych dzieci. 
Wcześniej wiata była inna, w fa-
talnym stanie. Ten, który jest teraz 
wygląda znacznie lepiej, widziałam 
jak sołtys ze swoim synem malował 
go i montował szyby – słyszymy od 
Zofii Brzezińskiej. - Jesteśmy przez 
gminę pomijani a nasze prośby są 
lekceważone. Było poruszanych tak 
wiele spraw, nawet ostatnio kwestia 
świateł na skrzyżowaniu tuż obok 
przystanku. W wakacje był tutaj 
śmiertelny wypadek, zginęła ko-
bieta. Niestety, wszystko pozostaje 
bez odpowiedzi. Nie wiem, czy do-
czekamy się na pomoc wójta przy 
wykończeniu przystanku. Potrzeba 
jeszcze wyrównać ziemię i położyć 
kostkę – dodaje Z. Brzezińska. 

Już za kilka dni oddany będzie 
do użytku wyremontowany 
wiadukt w Topoli Królewskiej. 
Zniesiony zostanie objazd, który 
od 25 sierpnia utrudniał życie 
kierowcom, zwłaszcza tym, nie-
znającym okolicy. 

Zmotoryzowani musieli omijać 
teren budowy jadąc w kierunku 
Kłodawy przez Błonie do Grabowa 
lub przez Karłów niejednokrotnie 
komentując, że objazd nie został 
należycie oznaczony i można łatwo 
pobłądzić. Po remoncie wiaduktu i 
przywróceniu ruchu w obie strony, 
podobnych problemów być nie 
powinno.

- Na wykonanie inwestycji mamy 
czas do końca miesiąca i na pewno 
zmieścimy się w tym terminie. Je-
żeli nie będzie żadnych problemów, 
chociażby niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych, to może 
oddamy wiadukt 2-3 dni przed 
czasem – informuje Longin Gło-
gowski, dyrektor Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych w Kutnie, które 
wykonuje remont. - Trwają już 
prace wykończeniowe, w sobotę 
zaczęliśmy kłaść nawierzchnię na 
całej długości wiaduktu. Wystarczy 
jeszcze tylko uzupełnić barierki, 
dokonać przeglądów i odbioru. 

(MR)

Już w sobotę andrzejki 

Pod koniec tygodnia ruch wróci do normy

Czy będzie ruch ze strony wójta?
Gm.Łęczyca

Andrzej Krzyżaniak pokazuje plakat wyborczy wójta

- Wójt sfinansował zadaszenie, 
ale to nie wszystko, co trzeba zro-
bić. Liczę, że zleci przywiezienie 
kostki brukowej i wyłożenie jej pod 
przystankiem, przecież dzieci nie 
będą stały w błocie. Jak gmina nie 
znajdzie pieniędzy na kilka metrów 
kostki, to ja ją sam załatwię, tylko 

niech przyjedzie ekipa, która ją 
dobrze położy – wyjaśnia Andrzej 
Krzyżaniak, sołtys wsi Zduny. 
- Przecież wójt tak dba o dzieci, 
buduje boiska, to może też pomóc 
zrobić przystanek dla autobusu 
szkolnego. 

tekst i fot. (MR)
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Ponad 50 % poparcie, 3172 oddane 
głosy i wygrana w pierwszej turze 
wyborów na burmistrza Łęczycy to 
ogromny sukces Krzysztofa Lipiń-
skiego, który po 8 - leniej przerwie 
ponownie został włodarzem Królew-
skiego Miasta. 

Komitet świętuje, wyborcy są za-
dowoleni a pracownicy magistratu i 
jednostek podległych miastu obawiają 
się o pracę. Pamiętają, że podczas swojej 
ostatniej kadencji, ówczesny burmistrz 
zwolnił 1/3 urzędników. Docierają do 
nas informacje o niepewności i obawie 
przed powtórką sprzed kilku lat. Przy 
obecnej sytuacji na rynku pracy, podob-
na decyzja włodarza miałaby fatalne 
skutki dla urzędników i ich rodzin. 

To oczywiste, że mamy obawy, ale 
nikt się do tego głośno nie przyzna. 
Często słyszy się rozmowy na ten temat, 
ale raczej w wąskim gronie, każdy 
che zachować posadę. Trzeba będzie 
dobrze wykonywać swoje obowiązki i 
na wszystko uważać – usłyszeliśmy od 
jednego z pracowników łęczyckiego 
magistratu.

Nowy burmistrz Łęczycy w roz-
mowie dla Reportera potwierdza, 
że docierają do niego informacje o 
obawach urzędników. Jakie ma plany? 
Czy urzędnicy stracą pracę? Co czeka 
Łęczyce? Odpowiedzi na te i inne py-
tania udziela Krzysztof Lipiński.

Został Pan obdarzony przez łęczy-
can dużym zaufaniem, jak Pan je 
wykorzysta?

Zaufanie to jest moc, którą otrzy-

maliśmy od łęczycan. Dzisiaj jestem 
pełen nadziei, że my, wybrani przez 
mieszkańców, wykorzystamy tę moc 
najlepiej jak będzie to możliwe dla 
naszego miasta. Chcemy „rozmrozić” 
nasze miasto, otworzyć szeroko okno 
i wpuścić do miasta Europę, która 
przez tyle lat nie mogła dostać się do 
Łęczycy. Odbyłem wiele rozmów i 
spotkań z mieszkańcami, wiem, czego 
oczekują. Po 16 listopada zaczęła się 
dla nas ciężka praca. Nie możemy 
zawieść tych wszystkich łęczycan, 
którzy wybrali nową władzę samo-
rządową.

Jakie zmiany w pierwszej kolejności 
czekają Łęczycę?

Na samym początku trzeba zapoznać 
się z projektem budżetu na rok 2015. 
Dogłębna analiza tego dokumentu 
pozwoli podjąć decyzję, na co można 
sobie pozwolić, jakie działania zostały 
już wcześniej zaplanowane i z jakich 
będziemy musieli zrezygnować. Ten 
dokument wyznaczy perspektywy 
rozwoju i dalszej pracy. Jeżeli wierzyć 
tylko słowom ustępującego burmistrza, 
to w Łęczycy powinno być bardzo dużo 
inwestycji, ale czy znajdzie to potwier-
dzenie w dokumentach, tego jeszcze 
nie wiem.

Podobno urzędnicy obawiają się 
zwolnień, czy mają ku temu pod-
stawy?

Słyszałem taką plotkę, jest to sku-
tek konsekwentnej polityki dezin-
formacji ekipy obecnie kończącej 

kadencję. Przez wiele lat straszyli 
moją osobą łęczycan i pracowników 
urzędu. Mam zupełnie inne zamia-
ry, nikt nie zostanie zwolniony, chy-
ba że z powodu złamania kodeksu 
pracy. Mam nadzieje, że jest wielu 
rozsądnych urzędników, którzy 
nie traktują tych plotek poważnie. 
Nie mówię, że nic się nie zmieni, bo 
oczywiście, że się zmieni - urząd bę-
dzie bardziej otwarty dla łęczycan.

Pamiętajmy jednak, że urzędnik to 
nie jest osoba, która podejmuje decyzję. 
To osoba, która musi zbadać, czy prośba 
klienta jest zgodna z prawem, jeżeli 
prośba nie jest negowana przez polskie 
prawo to urzędnik ma ją spełnić. Jeżeli 
odmawia, to musi podać podstawę 
prawną swojej odmowy. Pracownicy 
urzędu miejskiego i jednostek pod-
ległych muszą być pomocni i służyć 
radą. Niewiedza urzędników jest niedo-
puszczalna. W wielu kwestiach urząd 
musi się zmienić i mam oczywiście 
świadomość tego, że będą problemy z 
niektórymi pracownikami, ale wierzę 
w kompetencje tych ludzi. Nie mam 
ani planów, ani zamiarów, ani tym 
bardziej intencji w tym, bo pozbawiać 
ludzi pracy.

Ludzie jednak pamiętają, że podczas 
Pańskiej poprzedniej kadencji zwol-
nionych zostało wielu pracowników 
urzędu, co było tego powodem?

Zwolniłem około 30% urzędników. 
Było to wynikiem analizy pracy innych 
urzędów w różnych miastach Polski. 
Z powodów społecznych była to zła 

decyzja, ale postanowiłem ją podjąć 
dla dobra całego miasta. Kierowałem 
się tylko i wyłącznie ekonomią. Było za 
dużo urzędników i zbyt wysokie koszty 
ponoszone na ich pensje. Pomimo tej 
decyzji urząd pracował jak należy, a 
miasto zyskało. Wiem, że politycznie 
był to jeden z największych moich 
błędów, które mogłem popełnić jako 
burmistrza Łęczycy. Dzisiaj, bogatszy w 
to doświadczenie, nie podjąłbym takiej 
decyzji. Jeżeli zdarzą się sytuacje, gdy 
uznam, że jakiś pracownik jest zbędny 
na zajmowanym przez niego stanowi-
sku, to będę proponował prace w innych 
instytucjach w mieście. Zwolnień nie 
będę brał pod uwagę.

Co z dyrektorami i kierownikami 
jednostek podległych miastu? Czy 
planuje Pan jakieś zmiany na stano-
wiskach kierowniczych?

W chwili obecnej nie mogę nic po-
wiedzieć na ten temat, bo sytuacje w 
poszczególnych instytucjach znam 
tylko z doniesień medialnych i rozmów 
z mieszkańcami. Żebym mógł mówić o 
zmianach, muszę dogłębnie zapoznać 
się z obecną sytuacją tych instytucji. Z 
racjonalnych i praktycznych względów 
nie będę podejmował poważnych decy-
zji bez wcześniejszego poznania faktów.

Kto zostanie Pana zastępcą burmi-
strza?

Jeszcze nie wiem. Wierzyłem w 
wygraną, ale nie zastanawiałem 
się nad tą sprawą. W zasadzie, to 
nawet nie było czasu, żeby o tym 

myśleć. Poza tym, jestem przesądny 
i nie chciałem zapeszać. Wybrałbym 
swojego zastępcę, a okazałoby się, że 
sam nie zostanę burmistrzem. To jest 
oczywiście bardzo ważna sprawa i 
w najbliższych dniach będzie trzeba 
podjąć decyzję, kogo wybrać na sta-
nowisko wiceburmistrza.

Kiedy obejmie Pan urząd Burmistrza 
Łęczycy i co będzie dla Pana w tej 
pracy najważniejsze?

Dokładnej daty jeszcze nie znamy. 
Na pewno nie wcześniej niż po drugiej 
turze, mimo że nie dotyczy już ona 
wyboru burmistrza. Chcę podkreślić, 
że najważniejszy w życiu jest cel, bo 
kiedy go nie ma, nasze działania są 
chaotyczne i często nie mają sensu. 
Do osiągnięcia sukcesu nie zawsze 
prowadzi prosta droga, czasami są 
problemy i niepowodzenia, ale trzeba 
konsekwentnie dążyć do tego, co sobie 
wyznaczyliśmy. Taka będzie moja praca 
dla Łęczycy.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Robaszkiewicz

Burmistrz Lipiński zrobi porządek?



4 24 LISTOPADA 2014
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny reklama

kondolencje

Łęczyca

Wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami 
wparcia w tych trudnych dniach

dla kolegi 

Tomasza Pietrzaka
Radnego Rady Powiatu Łęczyckiego 

z powodu nagłej, niespodziewanej 
i jakże bolesnej śmierci 

Ojca
składają

Senator RP Przemysław Błaszczyk, 
Samorządowcy, Członkowie i Sympatycy 

Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Łęczyckiego. 

reklama

Chodnik przy dworcu 
PKS już od dawna stra-

szył wyglądem. Brak płyt i duże 
nierówności mocno denerwowały 
mieszkańców, którzy zgłaszali 
problem do służb miejskich.

- 3 listopada Straż Miejska wy-
słała do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad pismo z 
wnioskiem o przeprowadzenie 
działań mających na celu popra-
wienie funkcjonalności chodnika 
wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 w 
miejscowości Łęczyca na wysokości 
dworca PKS oraz przywrócenie 
w/w miejsca do stanu używalności 
– przypomina Krzysztofa Łuczak z 
łęczyckiego magistratu. - W piśmie 
SM argumentowała, iż w chwili 
obecnej chodnik ten jest w złym 
stanie technicznym, jego stan może 
zagrażać zdrowiu i życiu użytkow-

Po interwencji straży miejskiej zroBiLi chodniki

Chodnik przy dworcu 
autobusowym

Wymiana płyt przy DK91

ników oraz wpływa ujemnie na wi-
zerunek estetyczny naszego miasta. 

Interwencja przyniosła zamierzo-
ny skutek w dość szybkim czasie. 
Ekipa pojawiła się na miejscu po 
trzech tygodniach od wysłania 
pisma.

- Przy dworcu autobusowym 
położyliśmy kostkę brukową na 

powierzchni około 60 mkw. Teraz 
wymieniamy płyty chodnikowe 
przy skrzyżowaniu z ul. Wodną, 
tu powierzchnia jest już większa, 
bo to 140 mkw – usłyszeliśmy od 
pracowników firmy realizującej 
inwestycję. - Rzeczywiście chodniki 
wymagały modernizacji.

tekst i fot. (MR)
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Kandydatka na Wójta Gminy Świnice Warckie 
Agnieszka Olczyk zaprasza na spotkania pt. „Czas na zmiany”

Terminy spotkań:
 - 24.11.2014 r. (poniedziałek) – Sala OSP Piaski, godz. 19:30
 - 25.11.2014 r. (wtorek) – Sala OSP Grodzisko, godz. 19:30
 - 26.11.2014 r. (środa)– Sala OSP Chwalborzyce, godz. 19.30
 - 27.11.2014 r. (czwartek) – Sala OSP Chorzepin, godz. 13:30, 
                                             Sala OSP Podłęże godz. 19.30 
 - 28.11.2014 r. (piątek) – Sala OSP Świnice Warckie, godz. 18:00

Informacje jakie ostatnio pojawiły się w Gminie Świnice Warckie na temat mojej osoby oraz moich bliskich oparte są na nieprawdziwej  i nierzetelnej 
kampanii wyborczej. Dziwnym trafem wszystkie oszczerstwa zaczęto rozpowszechniać tuż przed 16 listopada 2014 r. czyli przed Wyborami 
Samorządowymi, w których ubiegam się o urząd Wójta Gminy Świnice Warckie. Wraz z zbliżającym się terminem II tury wyborów  na Wójta Gminy 
Świnice Warckie, w których biorę czynny udział oszczerstwa zdecydowanie się nasilają.

Pomówienia przedstawiające sytuacje, które nie miały miejsca  godzą nie tylko w moje dobre imię ale również moich bliskich, w szczególności dzieci, 
męża oraz teściową. Wąska grupa ludzi, która ma w tym interes działa, nie zbaczając na konsekwencje oraz  odpowiedzialność społeczną jak i moralną. 
Pomówienia te są nieetyczne i czuję się bardzo skrzywdzona rozsiewanymi kłamstwami. Od 12 lat nieprzerwanie pracuję jako nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Łęczycy i nigdy nie byłam zwolniona, a liczne nagrody (ostatnia miesiąc temu) świadczą o wysokiej  jakości mojej pracy, 
zaangażowaniu i poświęceniu.

Proszę Państwa, abyście opierali swoją opinię na mój temat czerpiąc informacje 
z oficjalnych źródeł oraz rozmów i spotkań ze mną, dlatego zapraszam serdecznie 
Państwa na spotkania, które organizuję w tym tygodniu. Chciałabym, żeby poznali 
mnie Państwo taką, jaką jestem naprawdę. 

Oświadczenie 
na 
zmianyCzas

Agnieszka Olczyk

Janusz Wojciechowski - spotkanie Świnice Warckie

tekst sponsorowany

Rodzina ze Zdun 
walczy o spra-

wiedliwe i ludzkie rozwiązanie 
ich trudnej sytuacji. Na jednego 
z synów Bożeny Piotrowskiej 
zostało nałożone obciążenie 
finansowe za pobyt jego ojca w 
łęczyckim DPS- ie. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie to, 
że mężczyzna odszedł od rodziny 
20 lat temu i nie utrzymywał z nią 
bliższych kontaktów. 

- Na początku, gdy były mąż 
zamieszkał w DPS- ie, przyszła 
decyzja, że cała nasza trójka, czyli ja 
i dwóch synów, mamy płacić po 108 
zł, bo jego dochód jest niewystarcza-
jący na pokrycie kosztów zakwate-
rowania. Mimo że odszedł od nas 
bardzo dawno temu, nie mieliśmy 

rozwodu, dlatego wtedy, jeszcze 
jako żona, miałam za niego płacić 
– wyjaśnia Bożena Piotrowska. – 
Jeden z moich synów ma znaczny 
stopień niepełnosprawności, o czym 
wiedzieli pracownicy GOPS- u, już 
od wielu lat, a mimo to też nałożyli 
na niego obciążenie za pobyt ojca w 
domu pomocy. Wg art. 64 ustawy o 
pomocy społecznej syn jako osoba 
niepełnosprawna powinien być au-
tomatycznie zwolniony z ponoszenia 
tych kosztów. Ciekawe, że na ten sam 
artykuł pracownicy socjalni powołali 
się argumentując ostatnią decyzję, w 
której postanowili, że drugi mój syn, 
który sam utrzymuje rodzinę, musi 
płacić za ojca. Po bardzo długim 
czasie i całej masie pism, przedsta-
wianych zaświadczeń i dokumentów 
ja i Andrzej, zostaliśmy zwolnieni z 
ponoszenia tej opłaty – słyszymy 
od B. Piotrowskiej. - Arek, mój drugi 
syn, ma płacić miesięcznie 78,33 zł. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że nie jest 
to dużo, ale dla nas to naprawdę nie 
jest mała kwota. Gdy pracownik 
socjalny przyszedł do nas do domu, 
nie pytał czy mamy kupiony węgiel 
na zimę, czy wystarcza pieniędzy 
na leki, których biorę dużo. Zwrócił 
natomiast uwagę, że są wymienione 
okna w pokoju, na co musieliśmy 
bardzo długo oszczędzać. Stare nie 
wytrzymałyby nadchodzącej zimy.

W decyzji przysłanej przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
umieszczone są dochody całej ro-
dziny, które wg pani Bożeny zostały 
błędnie wyliczone. 

- Przy wydawaniu decyzji kieruje-
my się przepisami prawa określonymi 
w ustawie o pomocy społecznej. 
Osoba zobowiązana do wnoszenia 
odpłatności za pobyt członka rodziny 
w Domu Pomocy Społecznej jest nią 
obciążona w przypadku, gdy dochód 
na osobę w rodzinie jest wyższy niż 
1368 zł – informuje Anna Zarębska, 
kierownik GOPS w Łęczycy. - Od 
każdej decyzji przysługuje prawo 
odwołania, które można złożyć w 
terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. Należy w nim opisać sytuację 
rodzinną, podać uzasadnione argu-
menty oraz wskazać przesłanki, które 

mogły wyniknąć po czasie wydania 
decyzji. Osoby wnoszące opłatę za po-
byt w domu pomocy społecznej moż-
na zwolnić na ich wniosek częściowo 
lub całkowicie z tej opłaty zgodnie z 
art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Bożena Piotrowska ma mnóstwo 
dokumentów, które w tej sprawie 
wysyła i otrzymuje. Jak sama mówi, 
chciałaby, żeby skończyły się już jej 
rodzinne problemy. – Niczego nie 
oczekujemy, nie mamy żadnych 
roszczeń, chcielibyśmy tylko, żeby 
dali nam już spokój. Obawiam się, że 
sprawę będzie musiał rozstrzygnąć 
sąd. Dlaczego syn ma płacić za po-
byt ojca w najdroższym „hotelu” w 
okolicy? Przecież nie było go z nami 
praktycznie całe życie i niczego od 
niego nie dostaliśmy. 

tekst i fot. (MR)

Kampania wyborcza w 
mieście już się zakończy-
ła, wybraliśmy radnych 

oraz burmistrza miasta. Choć w gmi-
nie Łęczyca będzie jeszcze druga tura 
wyborów na wójta, mieszkańcom 
znudziły się już banery przedstawia-
jące wizerunek kandydatów. 
- Podczas tych wyborów było napraw-
dę dużo plakatów. Kandydaci na bur-
mistrza i radnych obkleili całe miasto, 
było tego trochę za dużo i już powinno 
zniknąć – usłyszeliśmy od łęczycanki 
przyglądającej się oberwanemu ba-
nerowi wyborczemu. - Wcześniej był 
to element kampanii, teraz to tylko 
śmieci, które należy szybko usunąć. To 
wszystko wygląda już bardzo nieeste-
tycznie, wystarczy spojrzeć.  Zgodnie z 
kodeksem wyborczym komitety mają 
aż miesiąc na usunięcie plakatów, bane-
rów i billbordów. Termin 30 dni liczony 
jest od pierwszego dnia po przepro-
wadzeniu wyborów, czyli od 17 listo-
pada. To dość długi okres, ale niektóre 
wyborcze treści zaczynają już znikać 
z Łęczycy, choć oczywiście większość 
z nich jeszcze „ozdabia” miasto. Jeżeli 
komitety nie usuną swoich materiałów 
wyborczych w ustawowym terminie, 
pełnomocnicy mogą zostać ukarani 
karą grzywny. Takie same sankcje mogą 
zostać nałożone, jeśli  plakaty spadną na 
ziemię lub zostaną zerwane, wówczas 
pełnomocnik dostanie mandat za 
zaśmiecanie.

(MR)

Kiedy znikną 
wyborcze plakaty?
Łęczyca

Gm.Łęczyca

Na zdjęciu Bożena Piotrowska z synem Andrzejem

PrzePisy są Bezduszne 
– mówi załamana matka

Zgodnie z decyzją GOPS- u, 
obciążenie miesięczne ma 
wynieść 78,33 zł
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Tomasz Pietrzak
Kandydat na Wójta 

Gminy Grabów 

Jacek  Rogoziński
Kandydat na Wójta

Gminy Łęczyca

Agnieszka Olczyk
Kandydatka na Wójta

Gminy Świnice Warckie

DRUGA 

TURA 

   Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie oraz głosy oddane na nas 16 listopada br. 

Jesteśmy wdzięczni, za poparcie jakim nas Państwo obdarzyliście. 

    

To dzięki Wam tegoroczna kampania, wzbudziła w nas wiele emocji, szczególnie tych pozytywnych. Spotkaliśmy 

się z życzliwą reakcją z Państwa strony. W okresie wyborczym mieliśmy okazję porozmawiać z Państwem osobiście 

i poznać Wasze problemy. Dowiedzieliśmy się, jakie są oczekiwania mieszkańców, usłyszeliśmy także o pomysłach 

na poprawę sytuacji w Naszych Gminach. Chętnie wysłuchaliśmy wszystkich uwag i uwzględniliśmy je w swoich 

programach. Cieszymy się, że Nasze Społeczeństwo nie boi się otwarcie  mówić o swoich zastrzeżeniach. 

Większość z Państwa przyznała, że nadszedł najwyższy czas na zmiany, co nas jeszcze bardziej motywowało 

i motywuje do aktywnego działania. Jesteśmy gwarantem zmian na lepsze, których większość z Państwa oczekuje.  

   

W Państwa rękach ostateczna decyzja, kto zostanie gospodarzem Waszej Gminy i jak będzie wyglądała jej 

i Wasza przyszłość. Uważamy, że podczas kampanii wyborczej poznaliście Państwo nas dobrze i nasze propozycje 

na funkcjonowanie naszych Małych Ojczyzn. Zmiany, o których mówiliśmy przekonały znaczną część mieszkańców 

Naszych Gmin. Mamy nadzieję, że pozostali dostrzegą potrzebę lepszego jutra. W tym decydującym momencie 

waży się nasza wspólna przyszłość. Nie pozostawiajmy decyzji przypadkowi. Zagłosujmy razem na odważnych 

i odpowiedzialnych kandydatów. Zachęcamy, więc Państwa do udziału 

w II turze wyborów samorządowych, która odbędzie się już 30 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo!
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 Panie Senatorze, czy uważa Pan, że kan-
dydaci Prawa i Sprawiedliwości odnieśli 
sukces w obecnych wyborach samorządo-
wych w powiecie łęczyckim?
 Tak, możemy mówić o sukcesie, był on mo-
żliwy dzięki naszym wyborcom, którym prze-
syłam wyrazy wdzięczności za zaufanie, jakim 
nas obdarzyli. Każde kolejne wybory wzmac-
niają naszą pozycję w lokalnych samorządach. 
W wyborach do Rady Powiatu nasz Komitet 
Wyborczy uzyskał najlepszy wynik  – 4551 gło-
sów, wprowadzając czterech Radnych. Trzech 
naszych kandydatów na wójtów Pani Agniesz-
ka Olczyk (gm. Świnice Warckie), Pan Tomasz 
Pietrzak (gm. Grabów) oraz Pan Jacek Rogo-
ziński (gm. Łęczyca) są w II turze wyborów. 
Z naszego komitetu wprowadziliśmy wielu 
radnych gminnych.

 Czy podczas kampanii wyborczej zda-
rzały się jakieś incydenty? Czy wzbudziła 
ona wiele emocji? Czy raczej była spokoj-
na?
 Życzylibyśmy sobie tego, by była ona 
w miarę możliwości spokojna, lecz wiemy, że 
tak nie było. Najwięcej emocji wzbudzały wy-
bory bezpośrednie, czyli na burmistrza, wój-
tów oraz na radnych w okręgach jednomanda-
towych. Na pewno wszyscy z Państwa przy-
glądali się najważniejszej rywalizacji tej,  która 
zakończyła się wyborem burmistrza miasta, 
której końcowy etap znacznie się zaostrzył po-
między dwoma kandydatami. My postanowi-
liśmy prowadzić spokojną, wyważoną kam-
panię skupiającą się na bezpośrednich spot-
kaniach i rozmowach z mieszkańcami. Inna sy-
tuacja była w gminach, w których startowali 
nasi kandydaci na wójtów i dotyczy to przede 
wszystkim tych trzech gmin, gdzie odbędzie 
się druga tura wyborów. Ekipy rządzące i oso-
by z nimi związane robiły i robią wszystko, aby 
ograniczyć pełny przekaz informacji ze strony 
naszych kandydatów oraz możliwość prowa-
dzenia przez nich merytorycznej kampanii wy-
borczej, której celem było i jest całościowe 
przedstawienie naszych kandydatów i ich pro-
gramów wyborczych.

 Jakie działania ma Pan na myśli?
 Trwała i trwa ostra kampania pomówień 
i rozsiewania plotek, które godzą w dobre imię 
naszych kandydatów. Próbuje się przedsta-

wiać ich w negatywnym świetle. Szczególnie 
bulwersujące są pomówienia i kłamstwa doty-
czący życia rodzinnego i prywatnego kandyda-
tów i ich rodzin. Głównie dopuszczają się tego 
osoby związane i sympatyzujące z obecnymi 
władzami, które w obawie przed utratą oso-
bistych korzyści robią wszystko, by nie wygrali 
nasi kandydaci. Ostatni okres pokazał, jak 
ogromna jest sieć powiązań i interesów w sa-
morządach. Uważam, że w działaniach kontr-
kandydatów nie chodzi o dobro gmin i ich mie-
szkańców oraz o rzetelny i demokratyczny wy-
bór, ale tylko o osobiste korzyści finansowe, co 
gwarantuje jedynie brak zmian.

 Panie Senatorze, to dość mocne słowa, 
dlaczego?
 Mocne, bo w moim przekonaniu kampania 
wyborcza musi polegać na dyskusji i rozmowie 
o przyszłości gmin i ich mieszkańców, a każdy 
z kandydatów powinien mieć takie same wa-
runki i swobodę realizowania swoich działań 
wyborczych. Kampania i wynikający z niej 
przekaz do mieszkańców musi być oparty na 
prawdzie i poszanowaniu każdego konkuren-
ta. Wszystkie odstępstwa od tych reguł po-
winny dyskredytować kandydata. 

 Jeszcze przed wyborami ostrzegał Pan 
mieszkańców o możliwości prowadzenia 
kampanii opartych na pomówieniach.  Czy 
obawy się potwierdziły?
 Tak, mówiłem, że bardzo często podstawą 
kampanii jest dyskredytowanie innych kandy-
datów poprzez przypisywanie im rzeczy, które 
nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Tyl-
ko od rozsądku, przemyśleń i dokładnej obser-
wacji mieszkańców zależy, czy uwierzą 
w prawdę i odrzucą kampanię prowadzoną za 
pomocą straszenia i pomówień. Wiele przy-
kładów pozytywnych postaw wyborców mo-
żna zaobserwować w zakończonych już wybo-
rach niektórych naszych radnych, którzy mimo 
oczernień i pomówień uzyskali poparcie mie-
szkańców. W swoim i ich imieniu dziękuję tym, 
którzy zagłosowali rozsądnie. 

 Zmieńmy może temat. Co może Pan po-
wiedzieć o przygotowaniu i organizacji wy-
borów samorządowych 2014?
 Bardzo krytycznie. Jeszcze na etapie przed-
wyborczym było bardzo wiele problemów 

i niejasności. Moja wiedza opiera się na do-
świadczeniu, które zdobyłem jako pełnomoc-
nik powiatowy naszego komitetu. Mogę po-
wiedzieć, że PKW już na samym początku nie 
radziło sobie z procedurami wyborczymi, prze-
kazy były niejasne. Dużym zaskoczeniem było 
dla mnie i dla wielu osób to, że zezwolono, aby 
w komisjach wyborczych byli członkowie ro-
dzin kandydatów. Według mnie niedopusz-
czalna jest sytuacja, gdy syn liczy głosy ojca, 
niestety tak było. Szkolenia dla członków ko-
misji wyborczych pozostawiały wiele do życze-
nia. Moim zdaniem największy wpływ na wy-
nik wyborów miał brak kampanii informacyj-
nej dotyczącej przygotowania list wyborczych 
i zasad głosowania, co doprowadziło, głównie 
w wyborach do rady powiatu i sejmiku woje-
wódzkiego, do ogromnej liczby kart nieważ-
nych – aż 20 %. Przygotowanie kart w postaci 
książeczek do tych dwóch samorządów z nie-
jasną instrukcją sprawiło wyborcom wiele 
trudności i doprowadziło do preferowania ko-
mitetu, który był pierwszy na liście, czyli PSL. 
Dlatego uważam, iż wybory do tych dwóch 
samorządów nie mają rzeczywistego odzwier-
ciedlenia w sympatiach obywateli. Skandalem 
jest ten cały tygodniowy chaos związany 
z działaniem Państwowej Komisji Wyborczej 
i ogłoszeniem wyników wyborów. To potwier-

dza i wskazuje na słabość naszego Państwa 
i panujący w nim bałagan pod rządami koalicji 
PSL i PO. 

 Czy nie obawia się Pan, że takie zamie-
szanie zniechęci ludzi do udziału w drugiej 
turze wyborów?
 Tak, to może bardzo odbić się na drugiej tu-
rze wyborów. Społeczeństwo coraz bardziej 
traci zaufanie do takiego Państwa wiedząc, że 
święte prawo każdego obywatela, jakim jest 
oddanie głosu w uczciwych i przejrzystych wy-
borach zostało podważone i zachwiane. Ja, 
mimo wszystko, chcę zachęcić i przekonać 
wszystkich mieszkańców naszych gmin do 
udziału w drugiej turze wyborów na wójtów. 
Zachęcam wyborców do poparcia naszych 
kandydatów. Ze swojej strony gwarantuję, że 
ja i moje ugrupowanie polityczne zrobimy 
wszystko, żeby wyjaśnić wszelkie nieprawi-
dłowości w tych wyborach oraz nie dopuścić 
do pojawienia się podobnych w przyszłości. 
Czas na zmiany, zacznijmy od gmin a w przy-
szłym roku przyjdzie czas na zmiany w Polsce. 
Do tego potrzebujemy Państwa poparcia - dziś 
i jutro. 

Dziękuję za rozmowę

Małgorzata Robaszkiewicz

Trwała i trwa kampania pomówień i plotek
O wyborach samorządowych rozmawiamy z Przemysławem Błaszczykiem, senatorem RP

Szanowni Państwo, 

bardzo dziękuję za głosy, którymi mnie obdarzyliście 16 listopada. 
Dostałam od Was ogromny mandat zaufania wyrażony w 1447
głosach poparcia na stanowisko Burmistrza Łęczycy. 

Jednak dzięki 395 głosom poparcia, będę reprezentować Państwa 
w Radzie Powiatu Łęczyckiego. Dziękując za udział w wyborach, 
obiecuję, że dołożę wszelkich starań by spełnić Państwa oczekiwania. 
Każdy z Waszych głosów zobowiązuje mnie do pracy dla 
wspólnego dobra.

 

Monika Kilar Błaszczyk
Radna Powiatu Łęczyckiego
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 113: Łagodna mowa, pewna namowa..
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Najlepszy przyjaciel kobiety to kot. 
Kot nigdy nie zapyta się:
- Czego żresz po nocy?!
Będzie żarł razem z nią. 

***

Zięć zwraca się do teściowej:
- Mamusiu, wychodzę. Kupić coś?
- Mieszkanie sobie kup! 

***

Ojciec do Jasia:
- Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w 
ogóle nie słyszał, co do ciebie mówi.
- Ale tato...
- Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to osią-
gnąć. 

***

- Dziwne - mówi mąż do żony - ty masz niebieskie oczy, 
ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma piwne. 
Ciekawe po kim...
- A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?! 

***

Idzie trzech wariatów po torach kolejowych
- O jakie te schody płaskie
- O jaka ta poręcz niska
- Nie przejmujcie się, winda już jedzie! 

***

Spotyka się dwóch kolegów:
- Gdzie pracujesz?
- W odlewni.
- Co tam robisz?
- Tajemnica wojskowa.
- A ile ci płacą?
- Dziesięć złotych od bomby, dwa od granatu. 

Duńska zupa porowa z serkiem topionym
Składniki:
• 1 l bulionu warzywnego
• 3-4 pory
• 1 cebula
• 4 łyżki masła lub oleju
• 2 opakowania kremowego serka topionego
• gruby plaster szynki
• pół szklanki gęstej śmietany
• sól i pieprz do smaku
etapy przygotowania: W garnku rozgrzać masło. Pory oczyścić 
i umyć. Białe i jasnozielone części pokroić w plastry, a następnie 
podsmażyć na maśle razem z posiekaną cebulą. Po kilku 
minutach zalać pory gorącym bulionem, doprawić solą i 
pieprzem. Gotować pod przykryciem ok. 20 min. Dodać serek 
topiony i wymieszać. Kiedy serek całkowicie się rozpuści, wlać 
śmietanę. Po-
kroić szynkę w 
drobną kostecz-
kę i wsypać do 
zupy. Całość wy-
mieszać i zdjąć 
garnek z ognia. 
Można podawać 
posypać dodat-
kowo startym 
serem żółtym.

Polędwiczki z nektarynkami i żurawiną z octem balsa-
micznym, miodem i rozmarynem
Składniki:
•  1 polędwiczka wieprzowa 
•  2 gałązki świeżego roz-

marynu 
•  1/4 szklanki oliwy z oli-

wek 
•  4-5 świeżych nektarynek 

(mogą być brzoskwinie) 
• 3-4 łyżki gęstego octu 
balsamicznego 
• 3 łyżki miodu 
• garść suszonych żurawin 
• sól morska 
• świeżo zmielony pieprz 
Do podania:
• podsmażone ziemniaki z prażoną cebulką
etapy przygotowania: Umytą polędwiczkę kroimy na 
plastry. Doprawiamy solą i pieprzem. Umieszczamy w żaro-
odpornym naczyniu i zalewamy mieszanką z oliwy z oliwek, 
octu balsamicznego i miodu. Dodajemy gałązki rozmarynu, 
zawijamy naczynie w folię spożywczą i odkładamy do lodówki 
(najlepiej na 3-4 godziny).M  ięso wyjmujemy z lodówki, doda-
jemy ćwiartki nektarynek i garść żurawin. Naczynie przykry-
wamy i umieszczamy w rozgrzanym piekarniku do 200 stopni 
C. Pieczemy ok. 45 minut (opcja: grill). Podajemy na ciepło 

z podsmażonymi ziemniakami i prażoną cebulką (można 
dostać gotową-w sklepach na działach z przyprawami).

Biszkoptowe lizaki
Składniki:
• 300 g biszkoptu (mogą być resztki z różnych ciast)
• 100 g mascarpone
• 100 g nutelli
• 200 g mlecznej lub gorzkiej czekolady
• 8 truskawek
• kolorowe posypki
• patyczki do lodów lub do szaszłyków 
etapy przygotowania: Biszkopty połam na kawałeczki, wy-
mieszaj z mascarpone i nutellą. Z masy ulep kulki, ułóż je na 
talerzu i schłodź przez mniej więcej godzinę w zamrażarce. 
Po tym czasie rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Kulki nabi-
jaj na patyczki, 
obtaczaj w cze-
koladzie i kolo-
rowych posyp-
kach. Zamiast 
biszkoptowych 
kulek podobnie 
możesz potrak-
tować truskaw-
ki.

micznym, miodem i rozmarynem
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Sala widowiskowa łęczyckiego domu kultury gościła w sobotę wielu utalentowanych wokalistów z naszego 
województwa. Na scenie, z mikrofonem w ręku, stanęły dzieci i młodzież, soliści i zespoły wokalne. Repertuar był 
wyjątkowo zróżnicowany, tak jak wyjątkowy był każdy uczestnik VII Otwartego Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla 
każdego”. Jury zwracało uwagę nie tylko na uzdolnienie muzyczne śpiewających, ale na całą oprawę, jaka towarzyszyła 
występom na scenie. Z roku na rok, jak podkreślają organizatorzy, uczestnicy podnoszą poprzeczkę coraz wyżej. 
Sobota w domu kultury minęła śpiewająco.

Małgorzata Robaszkiewicz
fot. P. Marynowski 

rozśpiewana łęczyca
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rozśpiewana łęczyca

Na scenie wystąpiły też dość liczne grupy

Wszyscy byli zadowoleni ze swoich występów

Każdy był dumny z otrzymanego dyplomu

Pojawiła się też mała 
księżniczka..

Śpiew to radość i energia

Prezentowały się zespoły młodzieżowe Uśmiechu nie brakowało

organizatorzy 
gratulowali wszystkim 
uczestnikom
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Joanna Wymysłowska 
- Nie ukrywam, że jestem wielką 
pasjonatką seriali. W długie jesien-
ne wieczory patrzę na telewizję i 
zapominam o szarówce za oknem. 
Najlepiej, gdy lecą komedie. Wów-
czas poprawiają mi humor. Jesień 
faktycznie jest depresyjna i trzeba 
sobie radzić. Byle do wiosny. 

Bogdan Przygodzki
- Uwielbiam jeździć na rowerze i to 
jest mój sposób na depresję. Ruch i 
świeże powietrze, to podstawa. Nie 
ważna jest pogoda. Nawet w desz-
czowe dni wyjeżdżam w trasę. Po 
drodze spotykam sympatycznych 
ludzi. Jesień nie jest mi straszna. 

Piotr Pędzicki
- Jaki jest mój sposób na jesienną 
chandrę? To bardzo proste... sport. 
Chodzę na siłownię, dużo biegam. 
Prowadząc aktywny tryb życia, po-
chmurna i smutna jesień nie jest już 
aż tak dokuczliwa. Jak to mówią, w 
zdrowym ciele zdrowy duch. 

Monika Wojciechowska
- Naprawdę nie pamiętam, kiedy z 
powodu jesieni miałam depresję. 
Już raczej chłodna jesień wpływa 
na mój fizyczny stan zdrowia, czyli 
przeziębienia. Ale nie daję się. 
Uprawiam gimnastykę, jazdę kon-
ną. Grunt to zachować optymizm. 

Monika Jurkowska
- Moim lekarstwem na jesienną 
chandrę jest moja córeczka Wiktoria. 
Ma 6 lat i nie pozwala mi się nudzić. 
Przy niej nigdy nie mam złego hu-
moru. Gdy za oknem pada deszcz, 
wymyślamy wspólne zabawy. Śmie-
jemy się i nie przejmujemy jesienią. 

Reporter pyta: Jak poradzić sobie z jesienną chandrą? 

SZANoWNI PAńSTWo, MIeSZKAńCy oZoRKoWA.
Chciałabym podzielić się z Państwem refleksją z wyborów z dn.16 listopada 2014r.
Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które poszły do wyborów w poczuciu 

spełnienia obywatelskiego obowiązku. Frekwencja była zadowalająca, ale zabrakło ludzi 
młodych. Czyżby brak wiary w to, że można coś zmienić, że może być lepiej. Pozwalamy, 
żeby inni decydowali za nas. Dalej chcemy wyjeżdżać do pracy za granicę, uciekać, bo 
we własnym kraju nie można żyć, ani się realizować. Sama mam trójkę dzieci i żadne z 
nich nie mieszka w Ozorkowie.

Od 13 lat działałam wraz z grupą koleżanek z Ligi Kobiet Polskich na rzecz społecz-
ności lokalnej. Na okoliczność wyborów z Joasią Mariankowską stworzyłyśmy grupę 
Transparentność. Aktywność. Konsekwencja – T.A.K.  - z osób wyjątkowo wrażliwych 
społecznie, pracowitych, mądrych i aktywnych zawodowo. Dołączył do nas Piotrek 
Szoszkiewicz o radykalnych przekonaniach, który swoją pracę na rzecz Miasta realizował 
na stronie internetowej WodnikToNIe, przekazując Państwu, co dzieje się na sesjach i jak 
pracują radni. Dla T.A.K. stworzył przepiękną, profesjonalną stronę internetową, z której 
mogli Państwo poznać nas, usłyszeć głos, bo sami czytaliśmy swoje ulotki, zapoznać z 
naszymi działaniami poprzez zdjęcia i filmy tam zamieszczone. Była możliwość kontaktu 
z nami. Dzięki Piotrze, wykonałeś kawał dobrej roboty. Cały materiał wyborczy był 
naszego pomysłu, wielu nie podobało się, że był kolorowy, ale dla nas był wyjątkowy, 
bo chcieliśmy ubarwić Państwu szare, jesienne dni.

Wszystkim Państwu dziękuję za głosy oddane na nas. Niestety, nie wszystkich prze-
konaliśmy do siebie. Zdecydowali Państwo inaczej.

Z naszego komitetu, ani jedna osoba nie przeszła do Rady Miejskiej. No cóż , mamy 
demokrację. To Państwo dokonywali wyboru.

Wynik jest dla mnie przygnębiający, ponieważ wskazuje na to, że w mieście nie ma 
zapotrzebowania na działania społecznikowskie. 

Praca w radzie jest wyjątkowo trudna, wymaga wytężonej pracy, dostarcza ogrom-
nych emocji związanych z odpowiedzialnością wobec Wyborców. Mam nadzieję, że 
moje młodsze koleżanki w przyszłości ponownie zawalczą mandat radnych. Będę je 
wspierała.

Wszystkim wygranym gratuluję i życzę powodzenia. Pamiętajcie o obietnicach, które 
składaliście Mieszkańcom Ozorkowa.

Barbara Urbaniak
przewodnicząca LKP w ozorkowie

radna Rady Miejskiej w ozorkowie w kadencji 2010-2014 

ogłoszenie

W aptekach wzrasta 
liczba sprzedawanych 

specyfików pomocnych w walce z 
depresją. Złe samopoczucie można 
podratować ziołowymi preparata-
mi. Jednak długo utrzymujący się 
spadek nastroju wymaga bardziej 
profesjonalnej terapii. 

Brak słońca, pochmurne i deszczowe 
dni, chłód – to wszystko wpływa na to 
jak się czujemy. Pogorszenie naszego 
nastroju nie jest czymś wyjątkowym. 
Gorzej, gdy dopadnie nas depresja. 
Niestety, zmaga się z nią coraz więcej 
mieszkańców. 

Pani Józefa od kilku tygodni przyj-
muje antydepresyjne lekarstwa. 

- Mąż umarł mi kilka lat temu. Naj-
gorzej czuję się zawsze jesienią. Pogoda 
sprawia, że nie można pospacerować, 
ludzie zamykają się w swoich miesz-
kaniach. Jestem sama i takie życie jest 
dla mnie bardzo stresujące i smutne. 
Nie mogę sobie poradzić ze swoim na-
strojem bez leków – przyznaje starsza 
mieszkanka Ozorkowa. 

Specjaliści twierdzą, że depresja 
może dopaść każdego. Nie ważne ile 
kto ma lat, gdzie pracuje, jakie szkoły 
skończył. Wszyscy zmagamy się prze-
cież z trudnościami dnia codziennego. 

Tzw. depresja sezonowa znacząco 
różni się od formy klinicznej, z którą 
należy udać się do specjalisty. Ma cha-
rakter cykliczny, to znaczy pojawia się 
jesienią lub zimą. Sezonowego obniże-
nia nastroju nie obserwujemy raczej w 
miesiącach wiosennych, a tym bardziej 
w lecie. O depresji sezonowej mówimy, 
gdy objawy obniżonego nastroju wy-
stępują przez co najmniej dwa tygodnie 
prawie każdego dnia. 

W miejscowych aptekach nie brakuje 
specyfików, którymi można leczyć 
obniżenie nastroju i stany depresyjne. 

- Preparaty ziołowe na poprawę 
samopoczucia zwykle zawierają 
dziurawiec, szafran – mówi Iwo-
na Dośpiał, farmaceutka z jednej 

Przez kilkanaście godzin 
lała się woda z uszkodzo-

nego wodociągu w ul. Partyzanckiej. 
Mieszkańcy, którzy w tej sprawie za-
dzwonili do redakcji, nie mogli zrozu-
mieć tego, dlaczego usuwanie awarii 
trwało tak długo. Według naszych 
informacji awaria na Partyzanckiej 
zbiegła się z innym uszkodzeniem sieci 
na terenie miasta. Gdy przyjechaliśmy 

na miejsce, uszkodzony wodociąg w 
ul. Partyzanckiej został zabezpieczony, 
choć jeszcze wymagał remontu. Dla-
tego droga była zamknięta dla ruchu 
pojazdów. Zdaniem niektórych miesz-
kańców, do awarii doszło z winy źle 
położonych rur kanalizacyjnych, które 
zapadając się uszkodziły wodociąg. 
Miasto nie komentuje tych doniesień. 

tekst i fot. (stop)

ozorków

ozorków

ozorków

Na Partyzanckiej lała się woda

MIESZKAŃCY SIĘGAJĄ 
PO LEKI PRZECIW DEPRESJI

z ozorkowskich aptek. - Mamy 
klientów, którzy pytają o takie 
przeciwdepresyjne specyfiki. Jest 
również druga grupa pacjentów, 
która musi przyjmować leki na 
depresję przepisane przez lekarzy. 

Czasami – podkreślają psycholo-
dzy - ulgę może przynieść rozmowa z 
bliską osobą, opowiedzenie jej o swoich 

problemach. Warto też otaczać się 
intensywnymi kolorami (mocny róż, 
pomarańcz, fiolet, zieleń) - generują w 
nas pozytywne emocje. W ciągu dnia 
warto znaleźć dla siebie choćby pół 
godziny, poświęcić ten czas na pełen 
relaks - obejrzeć ulubiony film, zagłębić 
się w lekturze dobrej książki.

tekst i fot. (stop)

W aptekach jest szeroki wybór leków przeciw depresji 

Na ulicy Przejazd pojawi-
ła się już kostka; jeszcze 

nie na całej długości jezdni, ale jest 
szansa, że prace zostaną zakończone 
za kilka dni. Ul. Przejazd jest kolejną 
modernizowaną w tym roku drogą 
gruntową; w sumie prace wykonano 
na ośmiu gruntówkach. Ul. Przejazd 
jest remontowana w innej technologii, niż Wiejska, Cicha, Cmentarna, 
Zagajnikowa, Krótka, Grzybowa i Nowokrzeszewska. Zamiast asfaltowej 
nawierzchni układana jest kostka. Wynika to z faktu, że w ulicy nie ma 
jeszcze wszystkich mediów i w przypadku ich budowy, fragmenty na-
wierzchni z kostki można łatwo zdemontować, a następnie bez większych 
problemów ułożyć ponownie. 

Info: UM

Kostka na ul. Przejazd
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Burmistrz Miasta Ozorkowa  
 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  
 

Izba Historii Miasta Ozorkowa 
 

Stowarzyszenie Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej 

5 grudnia 2014 godz. 17.00 
 

ulica Wigury 14 
 

Wystawa czynna do 10 marca 2015, 
wtorek 10.00-16.00, piątek 12.00-18.00 

100 lat kolejki wąskotorowej   
1914-2014  

Ze zbioru Anny Błaszczyk 

Wstęp wolny 

ogłoszenie
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Milion dwieście ty-
sięcy złotych kosz-

tował strażacki wóz sprezento-
wany miejscowej JRG przez KW 
PSP w Łodzi. W tym roku z ca-
łego województwa łódzkiego to 
właśnie jednostce w ozorkowie 
jako jedynej przekazany został 
tego typu nowoczesny pojazd.

Strażacki wóz, to Man z 25-me-
trowym wysięgnikiem. 

- Samochód zastąpi wysłużo-
nego 27-letniego stara z o wiele 
krótszym wysięgnikiem, bo zale-
dwie 18-metrowym – mówi kpt. 
Marian Kwaśniewski, dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Ozorkowie. - Pojazd będzie 
wykorzystywany do gaszenia 
pożarów a także przy usuwa-
niu niebezpiecznie pochylonych 
drzew nad mieszkalnymi budyn-
kami. Oczywiście duży wysięgnik 
spełni swoją rolę w akcjach ga-
szenia ognia wysokich obiektów, 
na przykład kościelnych wież. 
Oczywiście, oby do takich zda-
rzeń nie dochodziło. W każdym 

razie jesteśmy przygotowani na 
podobne akcje. 

Man posiada szereg nowinek 
technicznych. W dwuosobowym 
koszu ratowniczym znajdują się 
dżojstiki (drążkowe manipulato-
ry) – dzięki którym strażacy mogą 
z łatwością sterować gondolą. 
Wóz wyposażony jest również w 
działka wodne sterowane z pilota. 

Zakup strażackiego auta współ-
finansowany został przez Unię 
Europejską. 

tekst i fot. (stop)

Jacek Socha z ogromną 
przewagą nad rywalami 

wygrał batalię o fotel burmistrza. 
Jak rozłożyły się głosy? Nowy „sta-

ry” burmistrz uzyskał 4390 głosów. 
Na drugim miejscu uplasował się Jan 
Kromkowski (977 głosy), następnie – 
Bogdan Osiński (600 głosów), Wiesław 
Stankowski (471), Aleksander Siwek 
(285), Andrzej Sokołowski (264).

Czy spodziewał się Pan, że zostanie 
Pan wybrany na burmistrza już w 
I turze?

- Takie rozstrzygnięcie świadczy o 
tym, że większość wyborców dostrze-
gła pozytywne zmiany, jakie zaszły w 
naszym mieście w minionej kadencji 
i dała mi możliwość kontynuowa-
nia rozpoczętych w ostatnich latach 
przedsięwzięć. W kampanię włożyłem 
wiele zaangażowania, najważniejsze 
dla mnie były bezpośrednie spotkania 
z mieszkańcami, rozmowy z nimi, 
wsłuchiwanie się w ich postulaty i 
oczekiwania. Obserwowałem także, jak 
przebiega kampania wyborcza innych 
kandydatów i czekałem na wynik. 
Dziękuje wszystkim tym, którzy mi 
w tych wyborach zaufali i oddali na 
mnie swój głos i zapewniam, że do-
łożę wszelkich starań, by jak najlepiej 
pracować dla dobra i dalszego rozwoju 
naszego miasta.

Największe wyzwanie rozpoczy-
nającej się właśnie kadencji?

- Bardzo zależy mi na pozyskaniu 
poważnego inwestora, który stworzył-
by w Ozorkowie nowe miejsca pracy 
i pozwolił na zmniejszenie 14-procen-
towego bezrobocia. W poprzedniej 
kadencji podjąłem działania w tym 
kierunku, to znaczy rozpocząłem prace 
nad opracowaniem planu zagospoda-

Strażacki wóz za ponad milion 

Na zdjęciu kpt. Marian 
Kwaśniewski 

Strażacki Man kosztował ponad milion złotych 

zdeklasował swoich oponentówSerdecznie dziękuję wszyst-
kim tym, którzy wzięli udział 
w wyborach samorządo-
wych.  
W niedzielę 16 listopada br. 
Mieszkańcy Ozorkowa pod-
jęli decyzję, abym ponownie 
pełniła honory Radnej Po-
wiatu Zgierskiego. 
Wyborcom, którzy postawili 
„X” przy moim nazwisku 
dziękuję za zaufanie. Dzięki 
Państwa poparciu uzyska-
łam najwyższy wynik w 
Ozorkowie - 845 głosów. 
Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie, tym bardziej, 
że konkurencja była duża. O mandat do Rady Powiatu Zgier-
skiego starało się 50 kandydatów. Wygrałam dzięki tym, którzy 
we mnie wierzą, dzięki tym, którzy mnie poparli, wspierali i byli 
przy mnie podczas kampanii. obiecuję - nie zawiodę!  
Swoim poparciem daliście mi Państwo możliwość dalszego 
działania w służbie nam wszystkim. Będę nadal działać 
ponad podziałami partyjnymi dla dobra mieszkańców i 
naszego Ozorkowa. Wszystko, co robię podporządkowuję 
hasłu: „Z wami – dla Was”.

Z wyrazami szacunku
Lidia elert

rowania przestrzennego pod działal-
ność produkcyjno-usługową. Mamy 
ok. 70 hektarowy teren w Ozorkowie 
pod taką działalność, jednak by móc go 
wykorzystać pod inwestycje niezbędny 
jest plan zagospodarowania.  Mam 
nadzieję, że na początku tej kadencji 
uda się plan ten uchwalić. 

Jakie jeszcze zamierzenia?
Na pewno będę kontynuować to, 

co rozpocząłem w mijającej kadencji, 
czyli modernizację infrastruktury 
drogowej; będziemy dalej remontować 
drogi gruntowe, budować chodniki w 
kolejnych punktach miasta, planuję 
remont pozostałych ulic „owocowych” 
i wspólnie z powiatem ulic: Konstytucji 
3 Maja, Armii Krajowej, Średniej i Listo-
padowej. Miasto będzie inwestować w 
remonty budynków komunalnych. 
Otrzymamy w najbliższych latach 13 
mln zł dofinansowania z UE na m.in. 
rewitalizację kompleksu pałacowo-par-
kowego Schlosserów i termomoder-
nizację przedszkoli. Powstaną kolejne 
place zabaw i boiska przyszkolne. 
Oczywiście priorytetem nadal będzie 
sukcesywne zmniejszanie zadłużenia 
miasta 4 lata temu zadłużenie to wy-

nosiło 17 mln zł, obecnie zmniejszyło 
się do 9 mln i będziemy pracować nad 
dalszym jego obniżeniem.

A co z tramwajem 46?
- Jest szansa na przeprowadzenie 

kompleksowej modernizacji tej linii. 
Dzięki udziałowi Ozorkowa i innych 
samorządów w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym mamy realną moż-
liwość pozyskania środków unijnych 
i wybudowania nowoczesnego tram-
waju przed 2020 rokiem. 

Dziękuję za rozmowę 
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Trzy miesiące realizacji projektu 
za nami, w trakcie których od-
było się łącznie 249 godz. zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i 
rozwijających zainteresowania. 
Projekt ma na celu zminimalizo-
wanie trudności w opanowaniu 
podstawy programowej oraz 
podniesienie wiedzy z zakre-
su kompetencji kluczowych 
uczniów szkół działających na 
terenie gminy Parzęczew. W 
ramach projektu doposażono 
także bazę dydaktyczną szkół. 
„Zajęcia wyrównujące są bardzo 
pomocne dla naszej szkoły, dla-

tego że podnosimy poziom. Po-
nadto wszystkie pomoce nauko-
we, które zostały zakupione m. 
in.: sprzęt komputerowy, tablice 
interaktywne, słowniki, plansze, 
materiały multimedialne oprócz 
tego, że służą dzieciom są bardzo 
dobrej jakości i cieszymy się z ich 
zakupu”- komentuje dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Parzęcze-
wie Agnieszka Graczyk. Zakup 
now oczesnych i dostosowanych 
do zajęć pomocy dydaktycznych 
wpływa na efektywniejszy prze-
kaz wiedzy uczniom. Projekt trwa 
do czerwca 2015 r.

Droga do sukcesu

11 listopada br. grupa młodych 
artystów z Gimnazjum w Pa-
rzęczewie wystąpiła w kościele 
p.w. W.N.M.P. w Parzęczewie 
upamiętniając obchody Święta 
odzyskania Niepodległości Na-
rodowej. Występ poprzedzający 
mszę świętą został entuzjastycz-
nie odebrany przez obecnych w 
świątyni parafi an, wśród których 
obecni byli m.in. Wójt Gminy 
Parzęczew Ryszard Nowakowski, 
Sekretarz Powiatu Zgierskiego 
Adam Świniuch oraz przedstawi-
ciele Forum Inicjatyw Twórczych, 
którzy po mszy złożyli kwiaty 
pod tablicami upamiętniającymi 
ofi ary wojen. 

Święto Niepodległości

Wójt Gminy Ozorków  stosownie do art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków,  ul. Wigury 14 wywie-
szony został wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki 
Las przy ulicy  Brzozowej nr 24 – przeznaczonej do wydzierżawienia  
na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy;
Termin wywieszenia wykazu  od 18 listopada 2014 roku do  9 grudnia 
2014 roku

Pełna treść wykazu opublikowana na stronie internetowej 
www.ug-ozorkow.pl w dziale informacje  o nieruchomościach.

Sprawa jest niezwykle zagadkowa 
i bulwersująca. Dodatkowe karty do 
głosowania – jak domyśla się wójt 
gm. Parzęczew – były sfałszowane na 
korzyść Kazimierza Kurtasińskiego.

- Nie twierdzę, że to sam mój kon-
trkandydat brał udział w tym procede-
rze, ale podejrzewam, że sfałszowane 
karty zostały wrzucone do wyborczej 

urny przez osobę blisko związaną z 
panem Kurtasińskim – słyszymy od 
wójta Ryszarda Nowakowskiego. 

Kogo wójt ma na myśli?
Jak się dowiedzieliśmy w 8 obwodzie 

do głosowania zlokalizowanym na 
terenie szkoły w Chociszewie, jednym 
z członków komisji był Jan B. (nazwisko 
do wiadomości redakcji) – zgłoszony 
przez koalicyjny komitet wyborczy 
SLD Lewica Razem (właśnie z tego 
ugrupowania startował w wyborach 
na wójta Kazimierz Kurtasiński). 

- Dla mnie to nie jest przypadek. Pan 
B. wydawał karty do głosowania i co 
więcej przyznał się do tego, że dwie kar-
ty wydał więcej – podobno się skleiły. 
Z protokołu komisji wynika, że kart 
w urnie było o 31 więcej, niż komisja 

wydała. Nie wyobrażam sobie, aby w 
gminie dochodziło do takich sytuacji. 
Dlatego powiadomiłem policję. Mam 
nadzieję, że policja wyjaśni sprawę i 
winny zostanie ukarany – mówi wójt 
Nowakowski. 

Zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa złożyła też 
Gminna Komisja Wyborcza.

- Nie mieliśmy innego wyjścia – 
przyznaje Jadwiga Dominiak, prze-
wodnicząca komisji. 

O komentarz do sprawy poprosili-
śmy Kazimierza Kurtasińskiego.

- Nie mam z tym nic wspólnego – 
usłyszeliśmy. - Moim zdaniem, to wójt 
Nowakowski gra nie fair jeśli oskarża 
osoby nie mając na to konkretnych 
dowodów. 

W gminie Parzęczew zorganizowa-
nych zostało 9 obwodów do głosowa-
nia. Na szczęście jedynie w obwodzie 
w Chociszewie doszło do skandalu. Na 
wójta Nowakowskiego oddane zostały 
1453 głosy. Kazimierz Kurtasiński uzy-
skał 900 głosów. 

- Dziękuję wyborcom, na pewno nie 
zawiodę ich zaufania. Gmina nadal 
będzie stabilnie się rozwijać – zapewnia 
wójt Ryszard Nowakowski. 

tekst i fot. (stop)

Afera wokół wyborów 
w gm. Parzęczew 

wójt ryszard nowakowski złożył doniesienie o 
możliwości popełnienia przestępstwa w związku 
z dodatkowymi kartami do głosowania, które 
znalazły się w urnie wyborczej na terenie obwodu 
do głosowania w chociszewie. takiego skandalu nikt 
się nie spodziewał. ekipa rządząca przypuszcza, że 
sfałszowania wyborów mogły dopuścić się osoby 
związane z kontrkandydatem wójta nowakowskiego.  

Wójt Ryszard Nowakowski 
złożył doniesienie o 
możliwości popełnienia 
przestępstwa 

W szkole w Chociszewie doszło do wyborczego skandalu 

Banery wyborcze K. 
Kurtasińskiego nadal wiszą w 
Parzęczewie 
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Władze podejmują wszelkie 
działania, które pozostając w 
zgodzie z politykami hory-
zontalnymi Unii europejskiej 
pozytywnie wpływają na tem-
po, formę i ostateczny kształt 
przemian gospodarczych w 
gminie. Działania gminy opie-

rające się na inwestowaniu 
w odnawialne źródła energii 
wynikają z prawa unijnego, 
polskich aktów prawnych, jak 
również regionalnych doku-
mentów strategicznych i są z 
nimi kompatybilne.

Gmina Daszyna jest gminą 
o dużym potencjale gospodarczym

Jedną z wielu inwestycji, na która 
należy szczególnie zwrócić uwagę 
to montaż na terenie Gminy Daszyna 
ogniw fotowoltaicznych, czyli latarni 
ulicznych z panelami ogniw solar-
nych i akumulatorami żelowymi.

Powyższa inwestycja obniżyła koszty 
za oświetlenie uliczne i zwiększyła po-
czucie bezpieczeństwa oraz komfort 
życia w miejscowościach, w których 
nie było możliwości podłączenia 
tradycyjnego oświetlenia ulicznego.

Ogólnie zainstalowano 147 ogniw 
fotowoltaicznych, w takich miej-
scowościach jak Daszyna, Mazew, 
Jacków, Janice, Osędowice, Jaro-
chówek, Łubno, Jarochów, Skrzynki, 
Żabokrzeki, Żelazna Stara, Lipów-
ka, Mazew Kolonia, Krężelewice, 
Goszczynno, Sławoszew, Drzykozy, 
Żelazna Nowa, PGR Koryta. 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła 
pozytywnie na rozwój społeczno – 
gospodarczy Gminy Daszyna. W dużej 

mierze przyczyniło się to do budo-
wania perspektyw rozwojowych 
i pozytywnego, nowoczesnego 
wizerunku Naszej „zielonej gminy”.

Analizując powyższe rozwiąza-
nia należy stwierdzić, iż rozwój 
energetyki odnawialnej korzyst-

nie wpływa na rozwój lokalny. 
Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii zamiast źródeł 
konwencjonalnych przyczynia 
się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, a zwłaszcza jakości 
powietrza atmosferycznego i 
ochrony klimatu.

reklama

Policjanci zostali pilnie wezwani 
na ul. Zachodnią w Zgierzu z 
gdzie w jednym z mieszkań 
znajduje się starsza kobieta nie 
reagująca na pukanie do drzwi, 
a na kuchence gazowej stoi roz-
grzany do czerwoności garnek. 
Ten fakt potwierdzili przybyli na 
miejsce mundurowi, którzy na-
tychmiast zakręcili zawór odcina-
jący dopływ gazu do mieszkania. 
W rozmowie z zaniepokojoną 
sąsiadką usłyszeli, że od kilku 
dni nie widziała swojej 81-letniej 
znajomej . Z racji tego, że drzwi 
od mieszkania były zamknięte od 
wewnątrz i istniało duże prawdo-
podobieństwo przebywania w 
nim staruszki, policjanci podjęli 
decyzję o siłowym wejściu do 
pomieszczenia. Gdy znaleźli się 
w środku dostrzegli leżącą na 
łóżku kobietę. Starsza pani była 
przytomna, ale bez kontaktu 
słowno – logicznego. Wezwane 
na miejsce pogotowie podjęło 
decyzję o konieczności przewie-
zienia 81-latki do szpitala. Szybka 
interwencja zgierskich stróżów 
prawa i załogi ratowników me-
dycznych zapobiegła tragedii i 
przyczyniła się do ustabilizowania 
stanu zdrowia starszej pani. 

KPP Zgierz

W Szkole Podstawowej 
w Piątku wzorem ubie-

głych lat już szósty raz obcho-
dzono „Światowy Dzień Pamięci 
o ofiarach Wypadków Drogo-
wych”. W tym roku obchody 
przebiegły pod hasłem „ Świeć 
odblaskiem”. 

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy konsekwentnie od 
samego początku wspierają inicja-
tywę podejmowaną przez uczniów 
podstawówki dlatego w tym roku 
również byliśmy razem. Na począt-
ku naczelnik ruchu drogowego po-
dinsp. Dariusz Kupisz przedstawił 
uczniom prezentację o bezpiecz-
nych zachowaniach na drodze oraz 
o konieczności używania świateł i 
elementów odblaskowych. Następ-

nie naczelnik wraz z kierownikiem 
rewiru dzielnicowych w Piątku 
asp. sztab. Jarosławem Matusia-
kiem wręczyli nagrody uczniom, 
którzy brali udział w konkursach 
towarzyszących inicjatywie. Po-
nadto wszyscy pierwszoklasiści 
otrzymali z rąk mundurowych 
kamizelki odblaskowe, które jak 
obiecali będą dumnie nosić dba-
jąc o bezpieczeństwo na drodze. 
Kolejno z uczniami szóstych 
klas wzięliśmy udział w debacie 
próbując wspólnie wypracować 
„Apel do użytkowników dróg”. 
Przyszedł czas na punkt kulmi-
nacyjny programu. Uczniowie 
szkoły wzięli udział w Marszu 
Milczenia w Środku Polski. Wszy-
scy ubrani w kamizelki odblaskowe 

w eskorcie Policji przemaszerowali 
pod pomnik w geometrycznym 
środku Polski aby w ten sposób 
podkreślić swoje zaangażowanie 
i uczcić pamięć ofi ar wypadków 
drogowych. Na miejscu w towarzy-
stwie władz samorządowych, rad-
nych, rodziców oraz przedstawicieli 
przedszkola i szkół zaproszonych 
do współpracy podjęto dyskusję o 
bezpieczeństwie na drodze. W tym 
czasie uczniowie mogli również 
przećwiczyć udzielanie pierwszej 
pomocy na przygotowanym do tego 
celu fantomie. Na koniec uczestnicy 
marszu przeszli na cmentarz gdzie 
minutą ciszy uczcili pamięć absol-
wentów i nauczycieli, którzy stracili 
życie w wypadkach drogowych. 

Info: KPP Łęczyca 

Łęczyccy policjanci odzyskali 
część skradzionej biżuterii i 
zatrzymali dwie osoby podej-
rzewane o to przestępstwo. 
Wartość strat wyceniono na 3 
000 złotych.
15 września funkcjonariusze przy-
jęli zawiadomienie dotyczące 
kradzieży wyrobów wykonanych ze 
złota. Łupem złodzieja padł między 
innymi zegarek oraz inna biżuteria. 
Przedmioty były schowane w ko-
modzie w domu pokrzywdzonej 
zamieszkującej na terenie gminy 
Piątek. Po zebraniu materiału do-
wodowego na miejscu zdarzenia 
,do działań włączyli się kryminalni, 
którzy dwa dni po kradzieży odzy-
skali część utraconego mienia. 18 
listopada zatrzymali dwie osoby 
podejrzewane, które wcześniej 
korzystały z gościny u pokrzyw-
dzonej. 19 – letnia kobieta po 
przesłuchaniu została zwolniona 
do domu. Natomiast jej o trzy lata 
starszy kompan pochodzący z Po-
morza, 19 listopada, usłyszał zarzut 
kradzieży. Mężczyzna nie wchodził 
wcześniej w konflikt z prawem. 
Przestępstwo jest zagrożone karą 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Interwencja 
policjantów 
zapobiegła 

tragedii

Złodziej z Pomorzamarsz milczenia w środku Polski

Piątek
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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

„Złota rączka” 
730 842 718

Sprzedam działkę budowlaną 4870 
m² tanio – prąd, blisko wodociąg; 
możliwość podziału, ok/ Ozorko-
wa. 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

Sprzedam działkę – gm. Parzęczew. 
Ogrodzona,  prąd siła, woda, ba-
sen. Tel.: 600-105-930

Silnik Wartburg 353 sprawny – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322
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Huragan Swędów - Górnik 1956 Łęczyca 1-3 (0-1)
0-1 Karasiński, 1-1, 1-2 olczak (as. Witak), 1-3 Pacałowski

Górnik: Kaczmarek - Michałowski, Bartczak, Jarczyński, Sobczak 
M., Gawlik (59. Kusztelak), Karasiński, Witak, Kośny (59. olczak), 

Pacałowski, Pałczyński (87. Kubiak) 

ostatnia kolejka 13 
Błękitni Dmosin 3:2 Pogoń Rogów

Kobra Leźnica Wielka 3:10 Orzeł II Parzęczew
Struga Dobieszków 0:3 Orlik Sobień
LKS Dąbrówka 1:6 Boruta II Zgierz
LKS Kalonka 2:4 Kotan Ozorków
Bzura Ozorków 0:6 Zryw Śliwniki

Huragan Swędów 1:3 Górnik 1956 Łęczyca

Zakończenie kolejki po myśli Górnika 

1. Górnik 1956 Łęczyca 39
2. Orlik Sobień 31
3. Kotan Ozorków 28
4. Boruta II Zgierz 28
5. Pogoń Rogów 27
6. Błękitni Dmosin 25
7. LKS Dąbrówka 18
8. Orzeł II Parzęczew 16

9. LKS Kalonka 13
10. Kobra Leźnica Wielka 11
11. Huragan Swędów 11
12. Bzura Ozorków 7
13. Struga Dobieszków 7
14. Zryw Śliwniki 6

Info: gornikleczyca.futbolowo.pl

Tabela ligowa
A-klasa » Łódź II

Na pływalni MoSiR w Zgierzu 
odbyły się zawody pływackie 
– FAMILy CUP. organizatorami 
zawodów był Młodzieżowy Dom 
Kultury, MoSiR i Stowarzyszenie 
“Kameleon”. 

W zawodach uczestniczyło po-
nad 200 zawodników z całego wo-
jewództwa łódzkiego. Najmłodsza 
zawodniczka miała 2 latka, zaś naj-
starszy zawodnik 60 lat. W kategorii 
rodzinnej wystartowało 12 rodzin. 
Zwyciężyła rodzina Woźniaków 
z Pabianic. Starty we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych odbywały się 
na dystansie 25 metrów, wyjątkiem 

była kategoria przedszkolaków, w 
której rywalizowano na dystansie 
12,5 m. Sztafeta rodzinna zaś roz-
grywana była na dystansie 4 x 25 m. 
Trzej najlepsi zawodnicy w każdej 
konkurencji otrzymali pucha-
ry, natomiast wśród wszystkich 
uczestników rozlosowano atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Impreza 
była nie tylko doskonałą okazją do 
sprawdzenia się w zawodach pły-
wackich, ale również miała na celu 
zachęcić do zdrowego i aktywnego 
stylu życia wśród najmłodszych 
oraz całych rodzin. 

Info: mosir.zgierz.pl

11 –go Listopada 2014r. na ORLI-
KU przy I LO w Łęczycy odbył się 
turniej piłkarski z okazji Narodo-
wego Święta Odzyskania Niepodle-
głości o puchar Dyrektora I LO.im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. 
W turnieju wzięły udział 4 dru-
żyny składające się z młodzieży ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
o nazwach: Legioniści, Strzelcy, 
Kasztanki i Brygadierzy. Rozgrywki 
prowadzone byty systemem każdy 
z każdym.

Imprezę sportową rozpoczęto 
minutą ciszy oddając hołd bohate-
rom walczącym o Niepodległość 
Ojczyzny. Rozegrane mecze stały 
na bardzo dobrym poziomie. Poje-
dynki były zacięte i emocjonujące 
pełne doskonałych zagrań na miarę 
boisk ligowych.

Oto wyniki poszczególnych spo-
tkań:

Legioniści - Brygadierzy 1 – 9
Strzelcy – Kasztanki 6 - 4
Legioniści – Kasztanki 3 – 4
Brygadierzy – Strzelcy 2 – 5
Legioniści – Strzelcy 0 – 5
Kasztanki – Brygadierzy 2 – 6
Pierwsze miejsce z kompletem 

zwycięstw zdobyła drużyna Strzel-
ców. Warto dodać, że w tej drużynie 
grały osoby trenujące na naszym 
orliku, które już od trzech sezonów 
orlikowych odnoszą sukcesy sporto-
we. Drugie miejsce z 6 pkt. zdobyła 
drużyna Brygadierów, trzecie miej-
sce z 3 pkt zdobyła drużyna Kasz-
tanków, na czwartym miejscu upla-
sowała się drużyna Legionistów. 
Najlepszym bramkarzem turnieju 
wybrano Patryka Krysińskiego. 
Najlepszym strzelcem turnieju oka-
zał się Adam Miśkiewicz. Wybrano 
również najlepszych zawodników 
z poszczególnych drużyn. Zostali 
nimi: Oliwka Szumińska, Brajan 
Gielnik, Mateusz Tomaszewski oraz 
Wojciech Żmudowski

Na koniec animatorzy podzięko-
wali uczestnikom turnieju za walkę, 
zachęcili do dalszego uprawiania 
sportu na licealnym ORLIKU. Po-
dziękowali również opiekunom 
drużyn i głównemu sędziemu za-
wodów. Wręczyli puchar, dyplomy 
oraz drobne upominki, słodycze 
oraz nagrodzili najlepszych zawod-
ników turnieju.

Info: leczycki.pl 

W Szkole Podstawowej 
im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego odbył się Wojewódzki 
Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podsta-
wowych, w którym nasza szkoła 
zdobyła I miejsce. 

W rozgrywkach wzięły udział IV 
drużyny: Szkoła Podstawowa w Wi-
toni, Szkoła Podstawowa z Oszkowic 
oraz dwie drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej w Piątku w składzie: Turniej 
rozpoczęła dyrektor szkoły Krystyna 
Grabowska witając przybyłych gości 
na zawody sportowe: Zygfryda Kuchtę 
byłego zawodnika, a obecnie trenera 
Polskiej Reprezentacji Narodowej w 
Piłce Ręcznej, Marka Żuka - wice-
prezesa Łódzkiego Związku Piłki 
Ręcznej oraz dyrektora Klubu UKS 
„Anilana” w Łodzi - Jacka Jarosza 
głównego sędziego piłki ręcznej, 
Mieczysława Nowickiego - dwukrot-
nego medalistę olimpijskiego oraz 
dwukrotnego medalistę szosowego 
mistrzostw świata, Jerzego Bończa-
ka - byłego zawodnika reprezentacji 
polskiej piłki ręcznej, a jednocześnie 
wykładowcę Uniwersytetu Łódzkie-
go Wydziału Nauk o Wychowaniu, 
Wójta Gminy Piątek – Krzysztofa 
Lisieckiego, Prezesa LKS ,, Malina’’ 
Piątek - Bogdana Urbanka, Andrzeja 
Owczarka – inspektora ds. sportu w 
Starostwie Powiatowym w Łęczycy 
oraz Andrzeja Kowalskiego – emery-
towanego nauczyciela, pasjonującego 
się piłką ręczną, który wszczepiał ten 
rodzaj sportu m.in. Barbarze Wasiak 
– obecnie nauczycielce matematyki i 
Joannie Przybylak – obecnie dyrekto-
rowi Gminnego Przedszkola w Piątku, 
wszystkich uczestników sportowego 
spotkania ze Szkoły Podstawowej 
w Oszkowicach, Witoni oraz Piątku. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy 

Piątek Krzysztof Lisiecki witając 
młodzież z opiekunami oraz zapro-
szonych gości życząc wygranych. Wójt 
podkreślił, że ci wszyscy, którzy dzisiaj 
się spotkali na naszej hali sportowej 
– to ludzie wygrani, zwycięzcy. 
Zaznaczył, że zasady fair play, 
którymi winniśmy kierować się 
podczas rozgrywek zaowocują w 
życiu przyszłym, w życiu każdego 
dorosłego człowieka, bo właśnie 
takimi zasadami winniśmy kie-
rować się w codziennym życiu, 
a w sporcie przede wszystkim. 
Sędzia główny Jacek Jarosz przed-
stawił krótko zasady gry. Mecze 
rozgrywane były po 20 minut. W 
trakcie rozgrywek przestrzegane 
były zasady fair play oraz przepisy 
gry. Zawodnicy stosowali się do 
uwag sędziego. Zawodom towa-
rzyszyła miła, przyjazna i sportowa 
atmosfera. Zawodnicy z ogromnym 
zaangażowaniem grali każdy mecz. 
Podczas turnieju odbyło się niezwy-
kle sympatyczne spotkanie uczniów 
naszej szkoły oraz uczniów biorących 
udział w rozgrywkach z zaproszony-
mi gośćmi: Mieczysławem Nowickim, 
Zygfrydem Kuchtą, Markiem Żukiem 
– lekcja wychowania fizycznego po-
prowadzona przez chwały polskiego 
sportu. Panowie opowiadali o swoich 

osiągnięciach sportowych, o tym jak 
dochodzili do sukcesów sportowych. 
Sukces rodzi się w ogromnym wysił-
ku, często wyrzeczeniach, ambicjach. 
Uczy radzenia sobie z porażkami i 
sukcesami. Uczy tolerancji, ale przede 
wszystkim pokory i dystansu do sie-
bie i innych – podkreślali sportowcy, 
zachęcając do uprawiania sportu. 
Po zakończonych rozgrywkach zo-
stały wręczone puchary oraz dy-
plomy przez zaproszonych gości 
ufundowane przez: Łódzki Związek 
Piłki Ręcznej, Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy oraz Klub Sportowy LKS 
„Malina” Piątek.

Wyniki rozgrywek przedstawiają 
się następująco:

I miejsce Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Piątku,

II miejsce Szkoła Podstawowa w 
Witoni,

III miejsce Szkoła Podstawowa w 
Oszkowicach

Szkoły otrzymały również piłki 
do gry w piłkę ręczną, a zawodnicy 
koszulki z logo Łódzkiego Związku 
Piłki Ręcznej oraz dyplomy i drobne 
upominki.

Na zakończenie turnieju zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia.

Info: gminapiatek.pl

Rodziny rywalizowały w pływaniu

Turniej piłkarski z okazji 
Narodowego Święta Odzyskania 

Niepodległości
Mikołajkowy 

TURNIeJ 
PIŁKI 

NoŻNeJ
o Puchar Burmistrza 

Miasta Łęczyca 
rocznik 2005 

i młodsi

06.XII.2014.r. 
(sobota)

Organizator: 
MKS Górnik 1956 Łęczyca

HALA GIMNAZJUM 
Łęczyca ul. Szkolna 4, 

Kontakt
tel. 794-741-763

wojewódzki turniej piłki ręcznej
Piątek
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Pocałunek z 80 mln bakterii w tle Czekoladowy problem Psychoterapia w taksówce

Lata praktyki

W czasie 10-sekundowego pocałunku dochodzi do 
przekazania 80 mln bakterii. Holenderscy naukowcy 
ustalili także, że partnerzy, którzy całują się co najmniej 9 
razy dziennie, mają podobną fl orę bakteryjną jamy ustnej.
Badacze poprosili 21 par o wypełnienie kwestionariusza 
dotyczącego całowania. Pobrali też wymazy, by zbadać 
mikrofl orę języka i śliny. Wyniki pokazały, że średnio 9 
intymnych pocałunków dziennie wystarczy, by mikro-
fl ora śliny partnerów znacząco się do siebie upodobniła. 
Unikatowe dla ludzi intymne pocałunki, podczas których 
dochodzi do wymiany śliny i kontaktu języków, występują 
w 90% znanych kultur. Co ciekawe, aż 74% mężczyzn wspo-
minało o wyższej częstotliwości intymnych pocałunków 
niż kobiety z tej samej pary.

Firma taksówkowa ze Szwecji zaproponowała klientom nową 
usługę - darmową psychoterapię. Od 3 listopada dyżury w Taxi 
Stockholm miało pełnić 3 terapeutów. Testy zaplanowano na 
co najmniej tydzień. Jazdę można wcześniej zarezerwować. Co 
istotne, wszyscy taksówkarze podpisali umowy poufności. Za-
angażowana w projekt psycholog Mia Fahlén uważa, że żadna 
podróż nie jest za krótka, by chociaż spróbować zmienić swoje 
życie. Dodaje też, że usługa świadczona w aucie powinna być 
tańsza od zwykłej sesji - godzinna konsultacja w jej gabinecie 
kosztuje bowiem ok. 165 dol. Natalia Santos z biura prasowego 
Taxi Stockholm wyjaśnia, że pomysł na taksówkową psychote-
rapię stanowi pokłosie sondy przeprowadzonej wśród klientów. 
Ok. 70% osób stwierdziło, że jazda taksówką to dobry czas na 
oddawanie się refl eksjom i że często przyłapywali się w takich 
okazjach na błądzeniu gdzieś myślami. 

Dla miłośników czekolady nadchodzą ciężkie czasy. Od 
2012 roku spożycie czekolady przewyższa ilość wyprodu-
kowanego kakao. W Afryce Zachodniej, która jest głównym 
producentem kakao, mają miejsce susze, które zmniejszają 
plony. Co gorsza, uprawy zostały zaatakowane przez grzy-
ba Moniliophthora roreri, przez co plony jeszcze bardziej 
spadły. W związku z tym wielu rolników przestaje produko-
wać kakao i przerzuca się na inne uprawy. Na rynek trafi a 
więc jeszcze mniej ziarna. Już obecnie światowe spożycie 
kakao jest o 70 000 ton większe niż produkcja. W 2020 roku 
niedobór może wynosić 1 milion ton. Do takiego stanu 
rzeczy przyczynia się nie tylko spadek plonów, ale również 
wzrost spożycia czekolady w Chinach. Mieszkańcy Państwa 
Środka szczególnie upodobali sobie ciemną czekoladę, do 
której używa się więcej kakao.
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Kaptur zamiast miski

Wody! To dopiero wygoda

Japońskie fryzjerstwo, kto się odważy....

Idzie zima


