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Za nami pierwsza adwentowa niedziela, która rozpoczęła nowy rok 
kościelny. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, adwent to nie pokuta. 
To czas duchowego przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże 
Narodzenie. To dość krótki okres, bo tylko trochę ponad trzy tygodnie, 
wyznaczony czterema niedzielami, które poprzedzają święta. Dla katoli-
ków to czas na przyszykowanie swojego serca na powitanie Jezusa Chry-
stusa. Najbardziej charakterystyczne dla adwentu są roraty, czyli  msze 
święte ku czci Najświętszej Marii Panny. Odprawiane zwykle wcześnie 
rano, przed świtem. Należy pamiętać, że w adwencie, zgodnie z polską 
tradycją nie urządzamy zabaw, będzie na to czas podczas karnawału. 

(MR)

Imieniny Andrzeja, 
choć nie w sobotę a 

w piątek, uczciły dzieci podczas 
zorganizowanego w bibliotece 
wieczoru wróżb i zabaw. Ma-
giczne chwile pozwoliły całko-
wicie zapomnieć o codziennych 
obowiązkach. 

Do wspólnej zabawy zaproszo-
ne zostały dzieci od 7 do 12 roku 
życia, które doskonale radziły 
sobie z powierzonymi zadaniami. 
Andrzejkowe wróżby przeplatane 
były zabawami i konkursami. Na 
początku magicznego wieczoru 
uczestnicy poznali imiona swoich 
przyszłych partnerów poprzez 
wbijanie szpilki w czerwone ser-
ce. Ciekawe było także rzucanie 
monetą do „studni”, czyli miski 
z wodą oraz wróżenie z pomocą 
butów. Po zabawach na dzieci 
czekała słodka przekąska. An-
drzejkowo – magiczny wieczór 
zorganizowała biblioteka dla 
dzieci przy ul. Zachodniej. 

(MR) W czwartek doszło do 
niebezpiecznie wyglą-

dającego zdarzenia drogowego 
na ulicy Lotniczej. Samochód 
uderzył w barierki na wiadukcie. 
Po przybyciu na miejsce policji 
okazało się, że nigdzie nie ma 
kierowcy pojazdu. 

- Kierujący samochodem oso-
bowym marki rover nie dosto-
sował prędkości do warunków 
panujących na drodze, w konse-
kwencji uderzył w barierki. Męż-

czyzna prowadzący samochód 
to mieszkaniec naszego powiatu, 
był trzeźwy. W zdarzeniu nikt 
nie został poszkodowany – in-
formuje st. asp. Agnieszka Cinie-
wicz, rzecznik łęczyckiej policji.  
Podczas próby ustalenia przez 
funkcjonariuszy okoliczności 
zdarzenia, na miejsce wrócił 
kierujący pojazdem. Tłumaczył 
później, że organizował holowanie 
i transport.

tekst i fot. (MR)

Oddział dziecięcy łę-
czyckiego szpitala jako 

pierwszy w Polsce otrzymał w 
prezencie od firmy farmaceu-
tycznej całkowity remont sali 
zabaw dla najmłodszych. Projekt 
realizuje koncepcję obcowania 
dziecka z naturą, co pozytywnie 
wpływa na powrót do zdrowia. 

Choć efekt końcowy nieco różni 
się od zaproponowanych wi-
zualizacji, np. tym, że zamiast 
prawdziwej trawy zastosowano 
syntetyczną, a naturalne fragmen-
ty brzozy zastąpiono jej imitacją, 
całość spodobała się głównym 
zainteresowanym. Dziecięcą uwa-
gę zwróciły półokrągłe lustra na 
ścianie czy duże poduszki imitu-
jące liście.

- Pomysł naszej firmy zakłada 
remont sal zabaw na oddziałach 
dziecięcych w trzech szpitalach 
w Polsce. Szpital w Łęczycy jako 
pierwszy odesłał pozytywną 
odpowiedź na naszą propozy-
cję. W niecałe dwa tygodnie 
zmieniliśmy całkowicie wygląd 
tego pomieszczenia – słyszymy 
od Joanny Kalickiej – Molin, 
kierownika działu komunikacji 
firmy realizującej przedsięwzię-
cie. - W prace nad projektem 
zaangażowany był psycholog i 
architekt a jego realizacja wy-
korzystuje badania dr Konrada 
Maja. Udowodnił on, że elementy 
przyrody, kolory i faktury wpły-
wają uspokajająco i odprężająco. 
W stanie relaksu czas leczenia 
może być krótszy nawet o 21%. 

Cieszymy się, że wszystko poszło 
zgodnie z planem. 

(MR)

Na początku tygodnia pojawiło się mnóstwo nowych, 
żółtych ulotek rozklejonych w całym mieście. Osoby za-

śmiecające nimi miasto nie maja już żadnych skrupułów. Są takie 
miejsca w mieście, że nie ma ani jednego znaku drogowego czy 
słupa energetycznego, na którym nie byłoby reklamy. 

Nawet na ścianach bocznych śmietników i drzwiach do klatek scho-
dowych – tym razem to już przesada. Za zaśmiecanie miasta powinna 
być kara, problem w tym, że nie ma komu jej dać. 

- Ukarać mandatem można tylko osobę, która fizycznie umieszcza 
ogłoszenia na słupach lub tablicach. Nie można natomiast ukarać 
instytucji/osoby fizycznej, która faktycznie reklamuje się na tych ogło-
szeniach. Straż miejska może wystawić mandat w wysokości do 500 zł 
– informuje Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego magistratu. - Obligowany 
do utrzymania porządku, w tym również sprzątania przedmiotowych 
ogłoszeń, jest właściciel nieruchomości, na której takowe są rozklejane. 

Z własnych nieruchomości właściciele sami usuną szpecące kartki, ale 
co w innych przypadkach? Ze znaków drogowych reklamy powinien 
usunąć zarządca drogi, na której umieszczony jest znak, czyli miasto 
lub powiat, a ze słupów energetycznych – ich właściciel a więc zakład 
energetyczny. Ciekawe, jak wiele czasu będą potrzebowały instytucje, 
by wywiązać się z tego obowiązku. 

(MR)

Dzisiaj (poniedziałek) 
zarówno w urzędzie 

gminy, w starostwie powiato-
wym, jak i w urzędzie miasta 
odbędą się pierwsze po wyborach 
sesje rad – gminnej, powiatowej 
i miejskiej.

Sesje inauguracyjne otworzą naj-
starsi wiekiem radni, po czym pozo-
stali złożą ślubowanie. W starostwie 
wybrany zostanie przewodniczący 
Rady Powiatu oraz jego zastępcy. 
W magistracie natomiast radni 
wytypują przewodniczącego Rady 
Miasta oraz wiceprzewodniczące-
go, podobnie podczas pierwszego 
spotkania po wyborach w urzędzie 

gminy, już z nowym wójtem. Jakie 
będą propozycje? Którzy radni 
otrzymają dodatkowe funkcje?

W sali konferencyjnej urzędu 
miasta nowy burmistrz Łęczycy, 
Krzysztof Lipiński złoży uroczyste 
ślubowanie w obecności radnych 
miejskich i zaproszonych gości 
rozpoczynając tym samym nową 
kadencję łęczyckiego samorządu. 

Uroczystości w urzędzie gminy 
będą tego dnia pierwsze, bo ustalo-
no je na godzinę 9.00, w starostwie 
powiatowym rozpoczną się o go-
dzinie 14.00, a w urzędzie miejskim 
zaplanowano je od godziny 16.30.

(MR)

Pamiętajmy, że jest adwent 

dzisiaj zaprzysiężenie

Fala pożyczkowych reklam 

W szpitalu wyrosła trawa i drzewa

W sali szpitalnej – ku uciesze dzieci - wyrosła brzoza

Otwarcie nietypowej sali 
odbyło się z dużą pompą 

Najmłodszym bardzo 
podobały się okrągłe lustra

Auto w rowie, kierowcy 
nie ma...

andrzejkowe 
zabawy
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W okresie zimowym trzeba bardziej 
zadbać o podopiecznych łęczyckiego 
schroniska. Jednym z bardzo waż-
nych działań jest karmienie psów dwa 
razy dziennie a nie, tak jak w ciepłych 
miesiącach, tylko raz. Zimą zwierzęta 
potrzebują więcej energii, by prze-
trwać duże mrozy. - Gdy przychodzą 
mroźne dni psy dostają od rana kar-
mę, a po południu ciepłe jedzenie. 
Zimą zawsze karmione są dwukrotnie. 
Sama karma odpada, konieczne jest 
ciepłe pożywienie, dlatego będziemy 
potrzebować dużo karmy dla naszych 
psów. Zawsze pomagają nam w tym 
placówki oświatowe. Dzieci organizują 
różne zbiórki dla zwierząt, to znaczące 
zaangażowanie – podkreśla Tomasz 
Zacharski z łęczyckiego schroniska. 
- W minionym tygodniu wyłożyliśmy 
już wszystkie budy i kojce słomą, która 
jest dobrym izolatorem. Mamy zapas 
na całą zimę. Gdy mróz jest większy, 
zasłaniamy połowę siatki w kojcach 
folią, dzięki temu też jest cieplej, bo tak 
nie wieje. Zawsze można też odwrócić 
budy wejściami do siebie, lub w stronę 
tylnej ściany kojca. Zima to trudny czas 
dla zwierząt, tym bardziej dla tych, które 
nie mają własnego domu. Jest to jednak 
dobry czas, by pomóc schronisku. 

(MR)

Pomóżmy psom 
z łęczyckiego 

schroniska 

Słomy do docieplenia bud i 
kojców na pewno wystarczy 

Wojciech Czaplij, peł-
nomocnik wyborczy 

KWW Andrzeja Olszewskiego 
złożył doniesienie w komendzie 
łęczyckiej policji. Przesłuchi-
wany był około trzech godzin, 
podobnie jak inny członek ko-
mitetu. Nieoficjalnie mówi się 
o dowodach, które mogą po-
twierdzić zarzuty dotyczące ku-
powania głosów przez otoczenie 
związane z niedawno wybranym 
na burmistrza Krzysztofem Li-
pińskim. 

- W czwartek w godzinach 
popołudniowych do Prokuratury 
Rejonowej w Łęczycy wpłynęły 
akta sprawy przekazane przez 
Komendę Powiatową w Łęczycy. 
Na razie jest jeszcze za wcześnie, 
by mówić o szczegółach. Zawia-
domienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa dotyczy art. 
250 a Kodeksu Karnego, czyli 
kupowania głosów wyborczych 
– informuje Monika Piłat, sze-
fowa łęczyckiej prokuratury. - Po 
dokładnym zapoznaniu się z ak-
tami przekazanymi przez policję 
prokuratura podejmie decyzję, 
czy wszcząć postępowanie w tej 
sprawie. Na pewno zostanie ona 
podjęta w tym tygodniu.  

Dlaczego zawiadomienie zostało 
złożone dopiero po 10 dniach od 
czasu przeprowadzenia wybo-
rów?

Mówi się, że osoby będące 
w posiadaniu dowodów, które 
mogłyby potwierdzić i uwiary-
godnić treść złożonego zawia-
domienia, z obawy przed moż-
liwymi konsekwencjami długo 
wahały się, czy je ujawnić. Jak 
udało nam się dowiedzieć, 
jednym z dowodów może być 
film nagrany prawdopodobnie 
telefonem komórkowym, na 
którym mogą znajdować się 
obciążające treści. Dotarły do 
nas także informacje, że poja-
wiły się osoby, które rzekomo 
miałyby nie otrzymać obiecanej 
zapłaty za oddanie swojego gło-
su na Krzysztofa Lipińskiego. 

Jak całą sprawę komentuje 
Krzysztof Lipiński, nowy bur-
mistrz Łęczycy?

- Dla mnie takie działanie obec-
nie ustępującej władzy nie jest ni-
czym nowym. Ja osiem lat temu też 
przegrałem wybory i przyjąłem 
tę decyzję honorowo. Uczestni-
czyłem w pierwszej sesji miejskiej 
nowych władz, a za przegraną nie 
winiłem nikogo – usłyszeliśmy 
od burmistrza miasta. - Oskar-
żenia czy zarzuty, które zostały 
teraz  przedstawione nie są nawet 
konkretne. Mój komitet nigdy nie 
prowadził takiej kampanii wy-
borczej a wygraliśmy tylko dzięki 
poparciu mieszkańców. 

Jak się okazuje, Jan Budziński, 

pełnomocnik wyborczy KWW 
Krzysztofa Lipińskiego w dniach 
15-16 listopada zgłaszał w łęczyc-
kiej komendzie liczne nieprawi-
dłowości wyborcze. - Na skutek 
informacji przekazywanych mi 
przez mężów zaufania łącznie do-
konałem pięciu zgłoszeń w KPP w 
Łęczycy – informuje J. Budziński. 
- Dziwne, że po tak długim czasie 
nie dostałem żadnej informacji 
zwrotnej o podjętych działaniach. 

Jeżeli prokuratura zadecyduje 
o konieczności wszczęcia postę-
powania w sprawie o możliwości 
popełnienia przestępstwa doty-
czącego kupowania głosów wy-
borczych, osobom, które usłyszały-
by zarzuty grozi nawet pięcioletnie 
pozbawienie wolności. 

Czekamy na decyzję łęczyc-
kiej prokuratury i dalszy rozwój 
sprawy. 

tekst i fot. (MR)

Kontrowersje woKóŁ gŁosowania 
Łęczyca

Czy Wojciech Czaplij (z prawej) ma dowody na wyborcze przekręty?
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 W poniedziałek pierwsza sesja 
Rady Powiatu Łęczyckiego. Jak 
ocenia Pan sytuację polityczną 
w naszym powiecie? 
Rzeczywiście, na poniedziałek 

zaplanowano pierwszą sesję Rady 
Powiatu Łęczyckiego i w progra-
mie  znalazły się oczywiście dwa 
najważniejsze i wymagane punk-
ty, czyli zaprzysiężenie nowych 
radnych oraz wybór przewod-
niczącego,  ale  porządek obrad  
może zostać poszerzony o wybór 
starosty i zarządu powiatu, co 
by doprowadziło do całkowitego 
rozstrzygnięcia.  Co do pytania o 
sytuację polityczną, chodzi o przy-
szłą koalicję i władze powiatu, jaka 
będzie większość i kto będzie rzą-
dził przez kolejne cztery lata, tak?

 Tak, Panie Senatorze może już 
coś wiadomo?
Jak wiemy przez ostatnie 8 lat w 

powiecie trzon koalicji rządzącej 
stanowili przedstawiciele trzech 
komitetów, były to Komitet An-
drzeja Olszewskiego, Komitet PSL  
i  SLD, których przedstawiciele sta-
nowili większość koalicyjną. Pod 
względem matematycznym po-
dobnie jest tym razem, gdyż przed-
stawiciele tych trzech komitetów 
posiadają większość w Radzie, 
na 17 radnych 10. Jednak aspekt 
społeczny jest trochę innych. Spo-
łeczeństwo powiatu łęczyckiego 
dało wyraźną, czerwoną kartkę 

Komitetowi  Andrzeja Olszew-
skiego, który wprowadził w tych 
wyborach tylko trzech radnych, 
a w poprzedniej kadencji było ich 
sześciu. Podobnie mieszkańcy 
Łęczycy pokazali  brak zaufania 
do lidera i jego komitetu. Wiele 
wątpliwości budzi wynik, jaki 
odniósł PSL w całym kraju i tym 
samym naszym powiecie. Dotych-
czas mieli tylko dwóch radnych, a 
aktualnie mają sześciu.   Uważam, 
iż dobry wynik PSL, z czym zga-
dza się większość opinii publicznej 
i nieoficjalnie  potwierdzają nawet 
parlamentarzyści PSL, mówiąc 
o wielkim szczęściu, związany z 
pierwszym miejscem na tzw. kar-
cie do głosowania i chaosowi, jaki 
tym wyborom towarzyszył.

 Czyli los koalicji jest, Pana 
zdaniem przesądzony?
Mam nadzieję, że tak nie bę-

dzie, tym bardziej, że mieszkańcy 
oczekują zmian, co potwierdził 
wynik Komitetu Prawa i Spra-
wiedliwości, który otrzymał naj-
większe poparcie wśród miesz-
kańców powiatu łęczyckiego. 
Po raz kolejny chciałbym w tym 
miejscu za to ogromne zaufanie  
podziękować. Myślę, że to jest 
także docenienie naszego do-
tychczasowego zaangażowania 
w sprawy mieszkańców, m.in. 
walka o szpital i zablokowanie 
jego przekształcenia, a w konse-

kwencji doprowadzenie do jego 
restrukturyzacji, zabieganie o 
pozostawienie sądu rejonowego 
w Łęczycy, bój o trzecią karetkę 
i wiele, wiele innych drobniej-
szych spraw.  Decyzję o  koalicji 
i przyszłości powiatu podejmują 
przede wszystkim radni, nie 
komitety i ich szefowie. Wierzę 
w  ich rozsądek i trzeźwą ocenę 
sytuacji. Ostatnie osiem lat pod 
rządami Pana Starosty Wojciecha 
Zdziarskiego to okres marazmu 
i braku pomysłów, to tylko czas 
administrowania powiatem. 
Wiele zaniechań i brak działań. 
Myślę, że wszyscy pamiętamy m. 
in. skandal związany  z rodziną 
zastępczą i funkcjonowaniem 
PCPR, co zdyskredytowało Łę-
czycę w oczach całego kraju i 
Pana Starostę, nadzorującego tę 
jednostkę, uciekającego przed 
dziennikarzami. 

Wiem, że wśród radnych wszyst-
kich komitetów są ludzie z do-
świadczeniem i zapałem, którzy 
mają pomysł na powiat, na jego 
przyszłość i funkcjonowanie. 
Wszyscy oni powinni się zjedno-
czyć dla dobra nas wszystkich. 
Chciałbym, aby o przyszłości 
powiatu nie decydowały ambicje 
jednostek i personalne zobowią-
zania liderów. Dochodzą mnie nie-
pokojące wieści, że powiat ma być 
alternatywą dla przegranej ekipy 
rządzącej do niedawna w mieście.

Wierzę, że najbliższe dni dopro-
wadzą do pozytywnych zmian i 
jako senator będę mógł wspólnie 
z nowym, odpowiedzialnym i 
dynamicznym zarządem wal-
czyć o lepsze jutro dla naszego 
powiatu.

 Poniedziałek będzie dniem 
prawdy o przyszłości powiatu?
Myślę, że tak, w tym dniu za-

padną ostateczne porozumienia i 
decyzje, a jeśli nie, to na pewno w 
najbliższym czasie.

Dziękuję za rozmowę

„Ostatnie osiem lat to okres marazmu i braku pomysłów w naszym powiecie”

Jakie zmiany przyniesie pierwsza sesja Rady Powiatu Łęczyckiego? 

tekst sponsorowany

Łęczycanie za-
stanawiają się, 
co teraz będzie 
robił były bur-
mistrz. Wielu 
mieszkańców 
uważa, że wró-
ci na zajmowa-
ne wcześniej 
stanowisko dy-
rektora łęczyc-
kiego szpitala. 

Jest to mylne 
przekonanie, bo Andrzej Olszewski 
nie wiąże swojej dalszej kariery zawo-
dowej z poprzednio pełnioną funkcją. 

- Moje plany nie uwzględniają 
powrotu na stanowisko dyrektora 
naszego szpitala. Uważam, że 
obecnie jest on bardzo dobrze 
prowadzony, ma świetny zarząd i 
osiąga doskonałe wyniki. Moja oso-
ba nie jest tam potrzebna, dlatego 
w połowie listopada rozwiązałem 
umowę z ZOZ- em – informuje 
Andrzej Olszewski. - Mam inne 
zamiary, na pewno na brak pracy 
nie będę narzekał.

Do pracy zawodowej wróci nato-
miast Wojciech Czaplij, były zastępca 
burmistrza. - Do końca roku mam 
urlop u mojego poprzedniego pra-
codawcy, później wracam do pracy w 
szkole – usłyszeliśmy od W. Czaplija, 
który przed objęciem urzędowego 
stanowiska w SP nr 4 prowadził zaję-
cia komputerowe i techniczne. 

(MR)

Tego jeszcze nie było! 
Pracownica spółdzielni 

mieszkaniowej wykorzystała 
swoją najbliższą rodzinę, aby 
skłonić lokatora do przeprosin 
prezesa „Łęczycanki”. Sprawa 
trafiła na policję. Poproszony o 
komentarz prezes Jarosław Pa-
cholski bagatelizuje zdarzenie. 
- Nic się nie stało – usłyszeliśmy 
od szefa spółdzielni mieszkanio-
wej, który nie zamierza wyciągać   
konsekwencji w stosunku do 
administratorki. 

- Byłem w spółdzielni, bo nie 
podoba mi się pomysł zamykania 
śmietników na klucz – mówi Mi-
rosław Światłowski, który z proble-
mem przyszedł do naszej redakcji. 
- Gdy byłem u administratorki 
osiedla pojawił się jakiś mężczyzna, 
nie przedstawił się, powtarzał tylko, 
żebym się uspokoił. Byłem zdener-
wowany i mówiłem podniesionym 
głosem, ale nie byłem niegrzeczny. 
Po jakimś czasie mojego syna od-
wiedziło w pracy dwóch mężczyzn 
żądając, że ja mam jechać do siedzi-
by spółdzielni i przeprosić prezesa. 
Tylko za co? Przecież nawet z nim 
nie rozmawiałem, nie znam go. 
Jakim prawem ci mężczyźni nacho-
dzą mojego syna? Sprawa została 
zgłoszona na policję.

Na prośbę pana Mirosława, 
uczestniczyliśmy w rozmowie, 
która odbyła się w siedzibie „Łę-

czycanki” z udziałem prezesa Pa-
cholskiego i administratorki osiedla. 
Niestety, kobieta nie zgodziła się na 
podanie informacji, kto odwiedził 
syna naszego Czytelnika.

- Jeden z nich rzekomo był mece-
nasem z Warszawy, okazało się to 
kłamstwem. Wyjaśniłem sprawę z 
prezesem spółdzielni a na własną 
rękę dowiedziałem się, kim byli ci 
dwaj mężczyźni. Okazało się, że 
jeden z nich jest synem administra-
torki – informuje M. Światłowski. 

Prezes spółdzielni w ogóle nie 
komentuje faktu wysłania przez 
administratorkę osiedla jej syna do 
pana Światłowskiego. Jest zdania, że 
skoro strony doszły między sobą do 
porozumienia, to nie było sprawy. 
W takiej sytuacji zarząd nie ma 
obowiązku podejmowania jakich-
kolwiek działań, bo nie pojawiły się 
dalsze zarzuty pod adresem pani 
administrator.

- Sprawa dotyczyła wydania 
kluczy do pergoli na śmieci, która 
jest ustawiona przy ul. Konop-
nickiej. Klucze te nie mogły być 
wydane, gdyż według informacji 
przekazanej mi przez pracownika 
osoba, która się po nie zgłosiła nie 
jest członkiem spółdzielni „Łę-
czycanka”. Nie mieszka również 
w budynkach, którymi admini-
strujemy i nie wnosi opłat z tytułu 
wywozu śmieci. Wszystko zostało 
wyjaśnione w trakcie rozmowy, 

w której uczestniczyłem, jako pre-
zes zarządu spółdzielni. Strony 
poinformowały mnie, że było to 
po prostu niedomówienie, które 
zostało już wyjaśnione między nimi 
– komentuje Jarosław Pacholski, 
prezes zarządu „Łęczycanki”. - Do 
zarządu nie wpłynęła żadna skarga, 
która znalazłaby potwierdzenie 
w rzeczywistości, dlatego też nie 
można mówić o jakichkolwiek 
konsekwencjach służbowych wobec 
pracownika spółdzielni. Zgodnie 
ustalono, że źródłem nieporozu-
mienia jest fakt wydawania kluczy 

do osłon śmietnikowych, tylko i 
włącznie, osobom zamieszkałym na 
terenach spółdzielni, które złożyły u 
nas tzw. deklaracje śmieciową.

Dobrze, że strony doszły do po-
rozumienia, ale sprawa ostatecznie 
nie została wyjaśniona. Nie zna-
my i już nie poznamy motywów 
działania administratorki, która w 
sprawy zawodowe włączyła człon-
ka rodziny. To mało profesjonalne 
zachowanie, które nie powinno 
pozostawać bez komentarza, nawet 
jeśli nie wniesiono oficjalnej skargi. 

(MR)

jakie są Plany 
andrzeja Olszewskiego?

Były burmistrz 
Łęczycy do 
szpitala nie 
wróci 

„ŁęCzyCanKa” PoUCza swoiCh loKatorów
Łęczyca

Przemysław 
Błaszczyk, 
senator RP, 
czeka na 
zmiany w 
powiecie 
łęczyckim
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Ponad tysiąc ton słomy potrzebu-
ją kotłownie na biomasę w gminie 
Daszyna, aby zapewnić mieszkań-
com ciepło podczas nadchodzącej 
zimy. Dostawy są już realizowane. 

Biomasa to tanie i nowoczesne 
paliwo, które z powodów ekono-
micznych i ekologicznych staje się 
coraz bardziej popularne. Słoma 
jako biopaliwo jest ważnym źró-
dłem energii odnawialnej.

- Na podstawie danych z po-
przednich lat oraz prognoz 
oszacowaliśmy, że na cały sezon 

grzewczy kotłownie w gminie 
Daszyna będą potrzebować po-
nad tysiąc ton słomy. W pierwszej 
kolejności jest ona kupowana od 
rolników z naszej gminy. Gdy 
wykorzystamy w pełni ich zapa-
sy, zapotrzebowanie na biomasę 
będzie dalej realizowane przez 
mieszkańców innych gmin – in-
formuje Zbigniew Wojtera, wójt 
gminy Daszyna. - Cena jednej tony 
słomy wraz z dostawą do kotłowni 
wynosi 140 zł. 

(MR)

Jedna z kamienic przy 
ulicy Kaliskiej już całko-

wicie zamienia się w ruinę. Szyby 
wylatują na ulicę stwarzając real-
ne zagrożenie dla przechodniów. 
Nikt nie ma pieniędzy na remont, 
a PGKiM miało zaproponować 
zabicie okien płytami OSB. 

Cały budynek jest w fatalnym 
stanie, zarówno wewnątrz, jak i z 
zewnątrz. Na parterze w korytarzu 
zamiast betonowej wylewki jest 
położona kostka brukowa, schody 
są strome i niebezpieczne a dach 
nieszczelny. Lokatorzy najbardziej 
jednak narzekają na pomysł za-
słonięcia niekompletnych okien 
płytami wiórowymi. 

- Na korytarzu i nad schodami z 
okien wypadły już szyby. W oknie, 
przy którym stało się to w wakacje, 
sam zabezpieczyłem braki dyktą, 
żeby deszcz nie leciał do wnętrza 
budynku. Miało to być tylko roz-
wiązanie tymczasowe, liczyliśmy, 
że okna zostaną wymienione. Trzy 
dni temu wypadła kolejna szyba, 
akurat z okna na piętrze, bezpośred-
nio nad wejściem do kamienicy. To 
cud, że nikogo nie było na dole – 
opowiada Dariusz Stoliński, jeden 
z lokatorów zrujnowanej kamienicy. 

- Po zgłoszeniu problemu usłyszeli-
śmy, że wymiana okiem wchodzi w 
grę najwcześniej w 2018 roku, a do 
tego czasu można zabić okna płyta-
mi. Zostały już nawet wykonane po-
miary przez pracowników PGKiM. 
My nie mamy żadnych pretensji 
do administratora budynku, to 
uczciwy człowiek, który powiedział 
wprost, że gdyby pozwoliły na to 
fundusze, pomógłby nam w wymia-
nie tych fatalnych okien, ale pieniędzy 
brakuje. Z tej strony kamienicy są 
tylko trzy mieszkania a lokatorzy nie 
należą do wspólnoty mieszkaniowej, 
dlatego nie przemawia do nas to, 
że remont powinna przeprowadzić 
wspólnota. Wiemy, że tego nie zrobi, 
bo dba się o swoich. Liczymy więc na 
pomoc miasta. 

Nieszczelne okna są dużym pro-
blemem, bo lokatorzy mają wspólną 
łazienkę na korytarzu. Przypomi-
nają, że najgorzej jest zimą, tym bar-
dziej w nocy, gdy z ciepłego łóżka 
trzeba wyjść na mroźny korytarz. 
Czy coś uda się zrobić?

- Jako zarządca nieruchomości nie 
możemy podjąć żadnej decyzji bez 
zgody wspólnoty, która nie ustaliła 
funduszu remontowego i nie pobiera 
z tego tytułu składek. Korytarz jest 

częścią wspólną budynku, dlatego 
koszty remontu leżą po stronie 
wspólnoty – wyjaśnia Zbigniew 
Gluba, kierownik zakładu zarządza-
nia nieruchomościami PGKiM. - W 
tym momencie nie dysponujemy 
środkami na pokrycie kosztów wy-
miany okien w tej kamienicy, nato-
miast trzeba je będzie zabezpieczyć. 
Nie została jeszcze podjęta decyzja w 
jaki sposób zostanie to zrobione. Nie 
słyszałem o pomyśle zasłonięcia całej 
przestrzeni okiennej płytami. Być 
może ktoś powiedział to w żartach 
podczas rozmowy z lokatorami.

Mieszkańcy mają nadzieję, że 
znajdzie się inne rozwiązanie na 
zabezpieczenie okien niż pozbawia-
nie ich źródła dziennego światła na 
klatce schodowej i korytarzu. 

tekst i fot. (MR)

Po opadach deszczu, wca-
le nie ulewnych, nie da się 

przejść bez problemów przez ulicę 
Kopalnianą. Odcinek prowadzący 
wzdłuż garaży od mieszkań socjal-
nych do ogródków działkowych, jest 
w fatalnym stanie. Pomijając gigan-
tyczne kałuże, problemem są leżące w 
nich kawałki płyt wiórowych, resztki 
gruzu i śmieci. Aż strach wjechać 
tam samochodem. Przydałoby się 
jakiekolwiek utwardzenie drogi, w 
końcu korzystają z niej mieszkańcy 
prowadzący swoje pojazdy do pobli-
skich garaży.

tekst i fot. (MR)

brzydkie informatory
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Miejskie tablice ogło-
szeniowe wręcz odpy-

chają swoim wyglądem. Mimo 
że w dalszym ciągu dla wielu 
mieszkańców są dość istotnym 
nośnikiem informacji, ich stan 
pozostawia wiele do życzenia.

Patrząc na miejskie tablice, 
prędzej niż same ogłoszenia, za-
uważa się setki wbitych zszywek, 
resztki kleju i taśm pozostałych 
po mocowaniu plakatów. Do tego 
kartki z ogłoszeniami i plakaty 
przyklejane są jedne na drugie, 
lub wokół innych, pozrywanych i 
oderwanych.

Tablica informacyjna pod 
urzędem miasta jest, na szczę-
ście, zadbana i dobrze spełnia 
swoją funkcję, niestety, już 
kilkanaście metrów dalej, przy 
skrzyżowaniu ulic Konopnic-
kiej i Kaliskiej tak ładnego 
informatora nie ma, wręcz 
przeciwnie. Jest to tyko jeden z 
wielu przykładów brzydkich ta-

blic ogłoszeniowych w mieście. 
Tablice miejskie dostarczają 
informacji dotyczących wyda-
rzeń kulturalnych, przekazują 
też ogłoszenia mieszkańcom. 
W Łęczycy wyglądają one wy-
jątkowo nieestetycznie. 

(MR)

koszmar na kopalnianej

Okna wylatują z kamienicy

Zamiast do koszyka, za pazuchę 
Pomimo kamer i pra-
cowników ochrony 

w dużych samoobsługowych 
sklepach, wiele osób ryzykuje i 
zamiast do koszyka, chowa to-
war z półek do kieszeni lub pod 
kurtkę. W okresie zwiększone-
go, przedświątecznego ruchu w 
sklepach, takich sytuacji będzie 
więcej. 

Za kradzież towaru do 400 zł 
grozi tylko mandat karny. Do tej 
sumy kradzież nie jest przestęp-
stwem, a jedynie wykroczeniem. 
Dlatego bez obaw o poważniejsze 
konsekwencje, niektórzy postępu-
ją niezgodnie z prawem.

- Niestety w naszym sklepie 
zdarza się sporo kradzieży. Wśród 
produktów najczęściej wybiera-
nych przez złodziei jest oczywiście 
alkohol, często też kosmetyki oraz 
słodycze - wymienia Jan Ficek, 
pracownik ochrony w jednym z 
łęczyckich sklepów samoobsługo-
wych. - Przedział wiekowy osób, 
które przyłapujemy na kradzieży 
jest tak szeroki, że nie jest możliwe 
sprecyzowanie profilu potencjalne-
go złodzieja. Są to zarówno osoby 
młode, w średnim wieku oraz star-
sze. W tym roku musiałem nawet 
interweniować do osoby poruszają-
cej się na wózku inwalidzkim, która 
chciała wynieść produkty ze sklepu. 
Wygląd zewnętrzny też nie wska-
zuje na to, że ktoś mógłby chcieć 
dokonać kradzieży. Właściwie, też 
nie można powiedzieć, że kradzieży 
dopuszczają się osoby ubogie, bo 
kiedyś przyłapałem na gorącym 
uczynku starszą panią, która swój 
czyn tłumaczyła przed policjan-
tami trudną sytuacją finansową, 
bo ma „tylko” 1400 zł emerytury i 
naprawdę nie widziała nic złego w 

tym, co zrobiła. Z doświadczenia 
wiem, że w okresie przedświątecz-
nym kradzieży w sklepie może być 
więcej, jesteśmy na to przygotowani. 
Po analizie kilkudziesięciu ostatnich 
przypadków podjęliśmy działania, 
by zminimalizować ten proceder. 

Jak się okazuje, złodzieje często 
nie dają za wygraną i po jakimś 
czasie wracają do tego samego 
punktu sprzedaży, w międzycza-
sie działając w innych. Motywy 

kradzieży w sklepach bywają 
różne i nie zawsze można wy-
tłumaczyć je biedą i wysokim 
bezrobociem. W Łęczycy jest 
kilka sklepów samoobsługowych 
i każdy z nich narażony jest na 
tego typu sytuacje. W ostatnim 
czasie w mieście dochodzi do nich 
niemalże codziennie. Ciekawe 
jest też to, jak wielu kradzieży nie 
udaje się wykryć. 

tekst i fot. (MR)

Jan Ficek wie, jak postępować ze złodziejami

W czwartek odbył się kolejny spektakl 
zrealizowany w ramach „Łęczyckiej Jesieni 
Teatralnej”. Tym razem na deskach Domu Kul-
tury w Łęczycy wystąpiła legendarna aktorka 
teatralna i filmowa – Anna Seniuk. Artystce 
towarzyszył jeden z najlepszych zespołów ka-
meralnych w Polsce – „Opium String Quartet”.
Czwartkowy spektakl rozpoczął Dyrektor 
Muzeum w Łęczycy – Andrzej Borucki, który w 
kilku słowach przedstawił historię łęczyckiego 
teatru oraz dokonania Anny Seniuk i kwartetu 
„Opium String Quartet”. „Wieczór w Teatrze 
Wielkim” powstał na podstawie poematu 
Stanisława Balińskiego. Pani Anna Seniuk, wraz z kwartetem, zabiera w 
nim słuchaczy na barwną wędrówkę śladami minionej, teatralnej epoki. 
Czwartkowy spektakl przyciągnął do łęczyckiego Domu Kultury liczną 
publiczność, która po spektaklu nagrodziła artystki owacjami na stojąco. 

Info: UM

Wieczór w teatrze Wielkim

daszyna  zaopatruje kotłownie
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKlEGO

dyWersyFikaCja ŹrÓdeŁ enerGii ze szCzeGÓlnym uWzGlĘdnieniem 
WykOrzystania OdnaWialnyCH ŹrÓdeŁ enerGii (Oze)

reklama

Kotłownia wybudowana została 
na potrzeby ogrzania budynków:
- budynki mieszkalne nr 26, 27 i 28 
- budynek osp 
- budynek urzędu gminy 
- budynek przemysłowo – biurowy
- budynek Daszyna 25
- budynek Daszyna 36 a
- budynek Daszyna 30,
- budynek Daszyna 31, 
- budynek Daszyna 36
- budynek Daszyna 39
- budynek Daszyna 33
- budynek Daszyna 37
- budynek Daszyna 39a
- budynek Daszyna 25 mały bu-
dynek
- budynek Daszyna 32
- budynek Daszyna 32a
- budynek Daszyna 40 dwór 
drewniany

- budynek Daszyna 40 dwór do-
budówka
Przedmiot inwestycji to kotłownia 
opalana słomą wraz z halą ma-
gazynową słomy, wyposażeniem 
technicznym, drogą wewnętrzną 
oraz placem manewrowym i przy-
łączami.
Inwestycja objęła swym zakresem 
budowę jednokondygnacyjnej 
hali. W ramach inwestycji wyko-
nano instalacje technologiczne 
kotłowni, wewnętrzne, wod.- kan, 
elektryczne, wentylację. Strefa 
dojazdu do budynku usytuowana 
jest od strony północnej
Dojście do budynku do zaplecza 
oraz kotłowni od strony zachod-
niej. Dostawa opału odbywa się 
przez bramę segmentową od 
strony północnej. Magazyn znaj-

W ramach zadania pn. „ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE I CIEPLNE GMINY DASZYNA NA BAZIE ENERGII ODNAWIALNEJ” wybudowano w DASZYNIE

kOtŁOWniĘ OPalanĄ biOmasĄ - baloty 
słomy - zasilającej budynki w daszynie. 

moc grzewcza kotłowni – 600 kW.

duje się w północnej części obiektu. 
Część południową stanowi kotłow-
nia oraz dwa wolnostojące kominy 
od południa.
Forma budynku jest prosta, bryła 
budynku składa się z dwóch pro-
stopadłościanów połączonych ze 
sobą. 
Zakres działań wyznaczonych w 
tym projekcie ma na uwadze po-
zytywny wpływ na:
- dywersyfikacje źródeł energii ze 
szczególnym uwzględnieniem wy-
korzystania odnawialnych źródeł 
energii (OZE)
- poprawę, jakości powietrza, a 
także:
- obniżenie kosztów ogrzewania 
obiektów,
- poprawę komfortu cieplnego w 
pomieszczeniach obiektów,
- rozwój i poprawę infrastruktury 
energetycznej województwa
- realizowana inwestycja przy-
czyniła się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, a 

w konsekwencji do zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania tych 
zanieczyszczeń na środowisko i 
zdrowie ludzi. Jednocześnie przed-
sięwzięcie to przyczyniło się do 
realizacji celu średniookresowego 
w zakresie ochrony klimatu, wy-
znaczonego w polityce ekologicz-
nej państwa na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2011-2014, poprzez zapewnie-
nie redukcji, co2.
Rozbudowa infrastruktury tech-
nicznej oraz zastosowanie odna-
wialnych źródeł energii, zaowoco-
wało wzmocnieniem potencjału 
gminy i jej konkurencyjnością w 
skali kraju. 

Zmotoryzowani, którzy 
spieszą się rano do pra-

cy, niestety, muszą już sięgać po 
skrobaczki do szyb. 

Żeby przygotować swój pojazd do 
mroźnej aury nie wystarczy tylko 
wymiana opon na zimowe. O czym 
jeszcze musimy pamiętać?

-  Absolut ne  podst aw y to 
sprawdzenie krzepliwości płynu 
chłodniczego oraz wymiana pły-
nu do spryskiwaczy na zimowy. 
Zamarzające ciecze mogą znacz-
nie uszkodzić nasz samochód. 
Dodatkowo, watro zaopatrzyć 
się w silikon do smarowania 
uszczelek, odmrażacz do zam-
ków i szyb oraz szmatkę z irchy, 
która najlepiej wchłania wilgoć. 
Podstawą jest oczywiście dobra 

skrobaczka. Na szczęście nie 
jest to duży wydatek, najtańsza 
kosztuje 1,50 zł, a najdroższa 7 
zł – wyjaśnia Kamil Lubiński, 
właściciel sklepu motoryzacyjne-
go. - Zainteresowanie zimowymi 
produktami do samochodów 
zaczęło się w połowie listopada, 
kiedy w prognozach pogody 
mogliśmy usłyszeć informacje 
o pierwszych przymrozkach. 
Przezorni kierowcy już wtedy 
zaopatrzyli się w skrobaczki i 
odmrażacze do szyb. 

Warto pamiętać też o tym, że 
podczas porannych czynności 
przy zmrożonym samochodzie 
przydadzą nam się ciepłe ręka-
wiczki.

(MR)

Pierwsze przymrozki dają 
się we znaki kierowcom

Łęczyca

Czas pomyśleć o upominkach
Łęczyca Mikołajki już w naj-

bliższą sobotę. Warto 
pomyśleć o upominku dla bli-
skiej osoby. Prawdziwe szaleń-
stwo zakupów jednak przed 
nami. Do Bożego Narodzenia 
zostały trzy tygodnie. 

Na łęczyckim targu prawdzi-
wym hitem są pluszowe koniki i 
pieski na baterie. To nowa propo-
zycja sprzedawców zaba-
wek. Zainteresowanie 
jest bardzo duże. 

Spośród ogrom-
nej ilości lalek, 
misiów, samocho-
dzików i innych 
zabawek, klienci 
najbardziej zwra-
cali uwagę na po-
ruszające się koniki 
oraz psy, które zaczy-
nały szczekać i bawić się 
reagując na klaśnięcie.

- Zabawki te są absolutną nowo-
ścią w tym roku i zdobyły już duże 
uznanie wśród moich klientów. 
Interesujące są też grające króliki, 
które tańczą i ruszają uszkami. 
Wcześniej oczywiście były w 
sprzedaży zabawki pluszowe 
na baterie, ale takich jak te nie 
można było spotkać – wyjaśnia 
Małgorzata Nawrocka, właściciel-
ka stoiska z zabawkami. - Wielu 
klientów, którzy zrobili u mnie 
zakupy, mówiło, że kupują już 
prezenty pod choinkę dla swoich 

dzieci i wnu-
ków. Nie chcieli 

czekać na ostat-
nią chwilę. Mogę 

śmiało powiedzieć, 
że w dalszym ciągu, 

niezmiennie od lat, najlepiej 
sprzedają się pluszaki. Zarówno 
tegoroczne nowości, jak i klasycz-
ne maskotki. Poza samym wyglą-
dem zabawki, ważna jest też cena. 
Kupujący na pewno zwracają na 
nią uwagę i dość często to ona 
decyduje o dokonanym wyborze.

Pluszaki można było kupić za 
50 zł. Maskotki bez zasilania ba-
teryjnego są zdecydowanie tańsze, 
chyba że nasza pociecha upatrzy 
sobie dość dużego misia. Wówczas 
wydatek wzrośnie nawet do 70 zł. 

- Spodobał mi się ten piesek na 
baterie, jest bardzo sympatyczny. 
Kupuję go dla mojej wnuczki. Ma 
dopiero roczek, ale już wszystko 
zaczyna ją interesować. Na pew-
no ucieszy się z takiej zabawki – 
usłyszeliśmy od spotkanego przy 
stoisku z zabawkami łęczycanina. 
- Dam go wnuczce już dzisiaj, bo 
żeby kogoś obdarować, nie potrze-
ba czekać na specjalną okazję. Na 
Boże Narodzenie dostanie inny 
prezent. 

Do Gwiazdki zostały już nieco 
ponad 3 tygodnie. Warto robić 
pierwsze kroki w kierunku 
prezentów dla bliskich, jeśli 
chcemy by były one przemyślane 
i trafione. 

tekst i fot. (MR)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 114: Młodość ma swoje prawa.
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Żona wypełnia kupon lotto i mówi do 
męża:  
- Jak wygram to kupię sobie futro z 
lisów.  
- A jak nie wygrasz?  
- To Ty mi je kupisz kochany.

* * * 
Przychodzi młoda baba do lekarza: 
- Panie doktorze, przede wszystkim muszę powiedzieć, że 
jestem jeszcze dziewicą. 
- To wspaniale, bo ja właśnie jestem lekarzem pierwszego 
kontaktu! 

* * *
Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona otwiera okno i 
mówi do kochanka: 
- Skacz! 
- Coś ty, przecież to trzynaste piętro! 
- Skacz, nie czas na przesądy...

* * *
Tata próbuje zmobilizować Jasia do nauki. 
- Jasiu, jak dostaniesz piątkę to dam ci 10 złotych. 
Następnego dnia, w szkole, Jasiu podchodzi do nauczyciel-
ki i szepcze: 
- Proszę pani, chce pani łatwo zarobić pięć złotych? 

* * *
Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i mówi do swoje-
go chłopaka: 
- W ogóle nie da się jeździć po tym mieście! Skręcam w 
lewo - drzewo, zawracam - drzewo, wszędzie drzewo. Na-
ciskam hamulec, próbuję cofnąć, odwracam się - drzewo... 
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka zapachowa. 

* * *
Lekarz do lekarza: 
- Słuchaj mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już 
dawno zejść, a on zdrowieje! 
Na to kolega: 
- Tak? Czasem medycyna jest bezsilna! 

* * *
Przychodzi mężczyzna do restauracji i pyta się kelnera: 
- Mam 20 zł co pan poleca? 
A kelner na to: 
- Inną restaurację. 

Tajska zupa kokosowa z dzikim ryżem i krewetkami
Składniki:
•  100 g dzikiego ryżu, ugotowanego wg przepisu na opa-

kowaniu
•  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 zielonej
• 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 po-
czujemy wyraźny 
aromat, wrzucić 
krewetki i fasol-
kę, wymieszać i 
zalać mlekiem 
kokosowym i bu-
lionem. Gotować 
15 minut. Zupę 
podawać z dzikim 
ryżem i posypaną 
świeżą kolendrą.

Zapiekanka z makaronu i kurczaka
Składniki:
•  2 szklanki ma-

karonu kokardki 
•  200 g piersi z 

kurczaka 
• 1 cukinia 
•  1 papryka czer-

wona 
•  160 ml śmietan-

ki 18% 
•  100 g sera żół-

tego
• 1 jajko 
• sól 
• pieprz
Etapy przygotowania: Ugotować makaron w osolonej 
wodzie. Osolić umytą pierś z kurczaka, zawinąć w folie 
aluminiową i włożyć do nagrzanego do 180 °C piekarnika. 
Piec ok. 25 minut. Pokroić w paski paprykę i kurczaka. 
Połączyć makaron, paprykę, kurczaka i cukinię pokrojoną 
w kostkę. Doprawić solą i pieprzem. Tak przygotowane 
składniki przełożyć do naczynia żaroodpornego. Utrzeć 
jajko i wymieszać ze śmietaną. Wlać sos do naczynia żaro-
odpornego. Ewentualnie posypać żółtym serem startym na 
tarce o grubych oczkach. Zapiekać ok. 30 min w piekarniku 
w temperaturze 180 °C.

Szarlotka
Składniki:
• 4 arkusze ciasta filo 
• 6 jabłek 
• 4 łyżki masła 
• 4 łyżki cukru 
• 0,5 łyżeczki cynamonu 
• szczypta kardamonu 
• 1 łyżeczka cukru waniliowego 
Etapy przygotowania: Piekarnik rozgrzej do temperatury 190 
stopni C. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i podziel na ósemki. 
Na patelni rozpuść cukier, dodaj połowę podanej ilości masła, przy-
prawy i jabłka, duś przez 10–15 minut, aż owoce zmiękną. Pozostałą 
ilość masła rozpuść w garnuszku i smaruj nim arkusze ciast filo, aby 
je skleić. Przełóż je do okrągłej ceramicznej formy na tartę, na ciasto 
wyłóż jabłka, pozostałym po bokach ciastem przykryj owoce. Piecz 
około 30 minut. To 
ciasto jest pyszne, 
a cały jego urok 
polega na tym, że 
bardzo się kruszy, 
więc nie martw się, 
jeśli nie uda ci się w 
całości przenieść 
kawałka szarlotki 
na talerz. Liczy się 
przecież smak! 
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W Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej odbyła się kolejna edycja Otwartego Konkursu Tańca dla dzieci 
i młodzieży. Wzięli w nim udział uczniowie z łęczyckich szkół oraz młodzież z gimnazjum w Topoli 
Królewskiej. Na parkiecie sali gimnastycznej najpierw zaprezentowały się przedszkolaki, następnie 
zatańczyło trzynaście par a na koniec swoją pasję pokazało jedenastu tancerzy solowych. Jury miało trudny 
wybór a widzowie dobrą zabawą. Konkurs trwał ponad dwie godziny. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz 

taniec królował w Łęczycy

Taniec to dla nich 
przyjemność

Z początku 
tajemniczo

Najwięcej 
było jazzu

Sala gimnastyczna była zapełniona Pojawiła się też egzotyka

Pary prezentowały 
wysoki poziom

Romantyczne 
wykonanie 
nagrodzono 
dużymi brawami

Młodzież 
świetnie tańczy

Niektóre figury były 
bardzo ciekawe
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Komitet Wyborczy Wyborców  
Jana Kromkowskiego

Szanowni Mieszkańcy Ozorkowa

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Wyborcom, którzy oddali swój głos na moją osobę w wyborach 
na burmistrza miasta Ozorkowa oraz na kandydatów na radnych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców 
Jana Kromkowskiego. 

Za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli serdecznie dziękuję. Obiecuję wszystkim Mieszkańcom, 
że będę się starał wszystkie swoje obowiązki w Radzie Miejskiej wykonywać sumiennie i należycie, zawsze 
mając na uwadze przede wszystkim dobro Ozorkowian, pamiętając o służebnej roli, z jaką wiąże się funkcja 
radnego.

Jestem do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: +48 795 807 292, adres e-mail: kromkowski.jan@gmail.com,  
a także w czasie dyżurów radnych w Urzędzie Miasta Ozorkowa.

 Z poważaniem 
 Jan Kromkowski

72-letnia Jadwiga Ol-
kiewicz od niedawna 

przebywa w ośrodku dla bezdom-
nych w którym schroniła się przed 
mężem – awanturnikiem. 

- Nie przypuszczałam, że będę dzie-
liła smutny los z bezdomnymi – mówi 
zapłakana pani Jadwiga. - Mąż wpadał 
w szał, jak wypił zbyt dużo alkoholu. 
Kiedyś tak mnie pobił, że znalazłam 
się w szpitalu. Miałam krwiaki i do dziś 
kręci mi się w głowie. Jestem pod stałą 
opieką lekarską. Musiałam uciekać, 

bo doszłoby do tragedii. Nie wiem jak 
długo będę w ośrodku.

Jadwiga Olkiewicz nie może wrócić 
do domu w Sokolnikach zajmowanym 
przez męża. Dom nie jest jej. Liczy 
jednak na to, że mąż zacznie się leczyć 
i zrozumie jak wiele krzywd wyrządził. 

- Dopóki nie będę miała pewności, że 
mąż już nie pije, to nie wrócę do Sokol-
nik. Teraz jestem bezdomna. Być może 
święta spędzę w Markocie – słyszymy. 

W ośrodku dla bezdomnych przeby-
wa obecnie 45 osób. To prawie o połowę 

więcej niż w okresie letnim. W czasie 
srogiej zimy liczba bezdomnych rośnie 
do 60 – twierdzi dyrekcja placówki.

- Staramy się pomagać wszystkim 
potrzebującym. Od tego przecież 
jesteśmy – mówi Marek Dobrowolski, 
kierownik ośrodka dla bezdomnych. 

Niestety, liczba potrzebujących wciąż 
rośnie. Przykład pani Jadwigi najjaskra-
wiej pokazuje, że każdy może znaleźć 
się na życiowym zakręcie. Bez względu 
na wykształcenie, wiek, wykonywany 
zawód. 

- Najmłodszy bezdomny ma 26 lat, 
najstarszy jest przed 80. - mówi Krzysz-
tof Stąporek, zastępca kierownika 
ośrodka. - W zdecydowanej większości 
mamy w placówce panów. Wszystkim 
naszym podopiecznym życie mocno 
się skomplikowało. Niektórzy nie mają 
niestety praktycznie szans na powrót 
do normalności. 

Jak się dowiadujemy, wśród bezdom-
nych są tacy, którzy do ośrodka trafili 
na samym początku jego utworzenia 
i wciąż w nim przebywają. Tak jest na 
przykład z panem Janem. 64-latek jest 
tak schorowany, że nie może podjąć 
żadnej pracy. Niska renta nie wystar-
czyłaby na wynajęcie mieszkania. 
Ośrodek dla bezdomnych stał się dla 
niego domem. 

tekst i fot. (stop)

Po aferze z księdzem 
wraca normalność

Ozorków

Ozorków

Ozorków

W ozorkowskim DPS-ie jest 
prawie komplet pensjonariuszy 

W Domu Pomocy Spo-
łecznej powoli zapo-

minają o księdzu z Aleksandrowa, 
który przez ponad rok prowadził 
placówkę i przyczynił się do jej 
sporych kłopotów. 

- Sytuacja się normalizuje, odkąd 
starostwo przejęło DPS – mówi dy-
rektor Joanna Stopczyk. - Wszystkie 
należności finansowe zostały pokryte 
przez powiat a sprawa niegospodar-
ności księdza – prezesa trafiła do sądu. 

Dyrektor DPS chwali postawę miej-
skich władz w Ozorkowie.

- Burmistrz wyasygnował większą 
kwotę na pomoc społeczną, co przy-
czyniło się do zwiększenia liczby pod-
opiecznych kierowanych do nas przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W tej chwili na 80 miejsc jest w DPS 
78 pensjonariuszy. Już dawno nie było 
takiego obłożenia. Jestem przekonana, 
że do wzrostu liczby osób w placówce 
przyczyniła się również obniżka o 
300 zł ceny miesięcznego utrzymania 
podopiecznego. W tej chwili koszt ten 
wynosi niewiele ponad 2500 złotych. 

Zarządzający DPS podejmują wiele 
czynności, aby do kasy trafiało więcej 
pieniędzy. Sposobem na dodatkowy 
zarobek jest „reaktywacja” usług 
rehabilitacyjnych.

- Przeprowadziliśmy gruntowny 
remont pomieszczeń w których 
rehabilitujemy mieszkańców. Jest to 

usługa odpłatna, ale ceny są o wiele 
bardziej konkurencyjne od tych w 
prywatnych gabinetach. Na rehabi-
litację można się do nas zgłosić od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8 – 19. Trzeba mieć ze sobą skierowa-
nie od lekarza pierwszego kontaktu 
i zaświadczenie, że nie ma przeciw-
wskazań do rehabilitacji.

Choć wszystko w DPS idzie w do-
brym kierunku, to jest mały problem. 
Brakuje bowiem wśród żeńskiej kadry 
opiekunek mężczyzn, którzy byliby 
zainteresowani pracą. Na ponad 40 
pań, jest tylko jeden opiekun. 

- Nie ukrywam, że praca przy 
chorej i leżącej osobie jest ciężka. 
Niestety pensje nie są wysokie i jak 
podejrzewam dlatego brakuje wśród 
personelu panów – słyszymy od dy-
rektor DPS w Ozorkowie. 

tekst i fot. (stop)

Dyrektor Joanna Stopczyk cieszy się, że placówka wychodzi na prostą

dzień Pluszowego misia 
Co roku filia dla dzie-
ci Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Ozorkowie, 
w związku z przypadającym na 
25 listopada Światowym Dniem 
Pluszowego Misia, organizuje 
dla najmłodszych specjalne 
spotkania, których tematem 
przewodnim jest miś. 

Zajęcia w MBP rozpoczęły się 21 
listopada i potrwają do 5 grudnia. 
Przez ten czas codziennie bibliotekę 
odwiedzają od 1 do 2, a nawet 3 grup 
dzieci z ozorkowskich przedszkoli i 
ze szkół podstawowych z klas I-III. 
W czytelni biblioteki pracownicy 
przygotowali specjalną dekorację; 
duże i małe misie - maskotki „czy-

tają” książki. Czytelnie wypełniają 
również książeczki, których boha-
terami są ulubione przez dzieci plu-
szaki. Podczas zajęć dzieci poznają 
historię powstania pluszowego 
misia, wykonują książeczki z tale-
rzyków jednorazowych, na których 
rysują misie, nauczycielki przypo-
minają sylwetki znanych misiów: 
Kubusia Puchatka, Misia Yogi, Misia 
Uszatka, Misia Kolargola, Misia 
Paddigtona. Zawsze podczas zajęć 
czytane są wybrane przez panie 
bibliotekarki opowiadania, których 
bohaterem jest miś. Nie brakuje też 
zabaw przy muzyce; są konkursy 
taneczne, zabawy z chustą i inne 
atrakcje.Dzieci są bardzo zadowo-

lone z lekcji bibliotecznych poświę-
conych misiom, a ich największy 
entuzjazm wzbudzają zabawy przy 
muzyce i oczywiście dekoracja; 
tyle pluszaków różnej wielkości w 
jednym miejscu to dla dzieci praw-
dziwa atrakcja. Światowy Dzień 
Pluszowego Misia ustanowiono w 
2002 r., w setną rocznicę powstania 
maskotki.

UM 

Uciekła od męża. Mieszka z bezdomnymi 

Załamana pani Jadwiga nie wie jak długo będzie w ośrodku dla 
bezdomnych 
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Ozorków
Ozorków

Ozorków

Ozorków Przybywa klientów 
sklepów z używaną 
odzieżą. Choć oczy-

wiście głównym wabikiem są 
atrakcyjne ceny, to wśród ku-
pujących w ciucholandach są 
nie tylko najubożsi mieszkań-
cy. Niektórzy szukają w takich 
punktach oryginalnych rzeczy 
z markowymi metkami. 

- W lumpeksach można bardzo 
często znaleźć zachodnią nieuży-
waną odzież. Choć mogłabym 
robić zakupy w firmowych skle-
pach, to odwiedzam ciucholandy. 
Tu można kupić nie tylko tanio, 
ale też nietypowo. Drugiej takiej 
sukienki lub żakietu na pewno 
nie znajdzie się w sklepach w 
których na półkach jest odzież 
wyprodukowana hurtowo – mówi 
jedna z klientek ozorkowskiego 
lumpeksu.

Czy to wstyd kupować w second 
handach? Zdania są podzielone.

- Nie ma się co wstydzić – prze-
konuje jedna z klientek, która 
wolała jednak nie podawać swo-
jego nazwiska. - Do lumpeksu 

przychodzą moje znajome, które 
pracują w urzędach. Znam też 
lekarkę, która również jest stałą 
klientką jednego z ciucholandów 
w centrum Ozorkowa. 

Sprzedawczyni kolejnego lum-
peksu mówi o klientce, która musia-
ła oddać kupioną wcześniej odzież.

- Mama ucznia szkoły podsta-
wowej w dobrej wierze kupiła dla 
syna spodnie i kurtkę, ale następ-
nego dnia odniosła zakupy. Syn 
nie chciał w tym chodzić. Widać, 
że była bardzo zakłopotana.

Pomimo zróżnicowanych opinii 
o second handach wielu klientów 
odwiedza teraz lumpeksy w 
poszukiwaniu zimowej odzieży. 
Ocieplane kurtki można kupić już 
za 15 złotych, mając 30 zł w port-
felu można stać się posiadaczem 
kożucha. Czapka, to wydatek 2 – 3 
zł, szalik można mieć za złotówkę. 

- Dziś za 20 złotych kupiłam 
sobie kilka swetrów – mówi za-
dowolona klientka zachwalająca 
asortyment jednego z ciucholan-
dów w mieście. 

(stop)

Tuż przy Biedronce 
na ul. Starzyńskiego 

pełną parą ruszyły roboty przy 
budowie pawilonu handlowo 
– usługowego. Inwestorzy są 
oszczędni w słowach i niechęt-
nie mówią o tym, kto jest już za-
interesowany wynajmowaniem 
pomieszczeń w zaplanowanym 
na okres letni budynku. Nie za-
przeczają jednak, że w przyszłej 
nieruchomości dzierżawcą może 
być przedstawiciel jakiegoś zna-
nego supermarketu.

O budowie, przy jednej z głów-
nych ulic w mieście, mówi się od 
kilku miesięcy. Mieszkańcy mają 
nawet swoje typy. Prorokują, że 
przy Starzyńskiego może powstać 
mini – Castorama lub inny market 
budowlany.

Zapytaliśmy inwestorów ile jest 
prawdy w tym, co mówią niektó-
rzy ozorkowianie.

- Na obecnym etapie prac jest 
trochę za wcześnie na zdradza-
nie z kim rozmawiamy na temat 
dzierżawy w przyszłym pawilonie 
– mówi Arkadiusz Niewiarow-
ski. - Mogę jedynie powiedzieć, 
że podmiotów zainteresowanych 
wynajmowaniem jest sporo. Czy 

wśród nich jest Castorama? Nic 
mi o tym nie wiadomo. 

Marcin Niewiarowski, brat pana 
Arkadiusza, zdradza, że pomiesz-
czeniami na parterze zaintereso-
wane są już trzy firmy. 

- Ich profil nie jest spożywczy, 
ale jeśli będzie ktoś właśnie z 
takiej branży zainteresowany 
dzierżawą, to oczywiście wybie-
rzemy najkorzystniejszą ofertę 
– słyszymy. 

Jak widać, inwestycja przy ul. 

Starzyńskiego owiana jest na 
razie tajemnicą. Z niepokojem na 
rozpoczętą budowę przypatrują 
się w Biedronce. Kolejny mini – 
market spożywczy tuż za rogiem 
byłby dla dyskontu ogromną 
konkurencją. 

Ozorków staje się pomału mia-
stem marketów. Oby tylko miesz-
kańcy mieli pieniądze na robienie 
w nich zakupów a mniejsi kupcy 
utrzymali się na rynku.

tekst i fot. (stop)

Niespełna miesiąc 
trwała przebudowa 
ul. Przejazd. W ramach 

przebudowy gruntowa dotąd ulica 
zyskała nową nawierzchnię z kostki 
brukowej, która została ułożona na 
podbudowie z kruszywa i podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Ulica Przejazd zmodernizowana zo-
stała w innej technologii niż poprzed-
nie gruntówki, na których położono 
asfalt, ponieważ w ulicy nie ma jeszcze 
wszystkich mediów. W przypadku 
podłączeń kolejnych gospodarstw, 
na przykład do kanalizacji sanitar-
nej, kostkę można zdemontować a 
następnie ułożyć ponownie, nie po-
zostawiając śladu po naprawie. Przed 
położeniem kostki na ul. Przejazd wy-
konawca wykorytował jednię i ułożył 
krawężniki po obu jej stronach. Kostka 
została doprowadzona do samego 
przejazdu kolejowego. Firma wykonu-
jąca modernizację ulicy uregulowała 
znajdujące się w jezdni studzienki 
i włazy oraz oczyściła i udrożniła 
przyległe do jezdni rowy i przepusty. 
Przebudowa ulicy Przejazd to kolejne 
zadanie w ramach rozpoczętego w 
tym roku programu modernizacji 
dróg gruntowych, w ramach którego 
dotychczas przebudowano blisko 
1/3 gruntówek. Nowe nawierzchnie 
zyskały ulice Grzybowa, Zagajnikowa, 
Cmentarna Nowokrzeszewska, Krótka, 
Cicha i Wiejska. Modernizacja 410 
metrowego odcinka ulicy Przejazd 
kosztowała około 300 tysięcy zło-
tych. W projekcie przyszłorocznego 
budżetu zabezpieczono już środki na 
przebudowę kolejnych dróg, tak aby w 
2015 r. utwardzić następne gruntówki.

UM

Jaka będzie nadcho-
dząca zima? Ostra i 

śnieżna czy łagodna? Bez wzglę-
du na odpowiedzi w Ozorkow-
skim Przedsiębiorstwie Komu-
nalnym zmagazynowano już sól 
wraz z piaskiem do zimowego 
utrzymania dróg. Sprzęt – we-
dług zapewnień – też jest w pełni 
sprawny. OPK jest przygotowa-
ne do zimy.

- W magazynach składujemy 
56 ton soli drogowej i piasek w 
ilości 116 ton – informuje Jakub 
Geraga, kierownik Zakładu Trans-
portu i Oczyszczania Miasta w 
OPK. - Zapotrzebowanie na sól 
w okresie zimowym jest większe, 
ale poprzez zorganizowanie prze-
targu na dostawę soli drogowej 
jest możliwość jej zakupu wedle 
zaistniałych potrzeb. Z zakupem 
piasku również nie ma żadnego 
problemu w okresie zimowym.

Ozorkowska komunalka dys-
ponuje kilkoma specjalistyczny-
mi pojazdami, które w okresie 
zimy mają na celu utrzymanie 
w należytym stanie chodników 
i dróg. 

- Do odśnieżania mamy dwa 
pojazdy marki Man z pługami 
TM-2 mającymi możliwość skrętu 
w lewo jak i w prawo wyposażo-
nymi również w docisk zapew-
niający skuteczniejsze usuwanie 
śniegu – słyszymy od kierownika 
ZTiOM. - Jest też jeden pojazd Jelcz 
z pługiem i solarko – piaskarką, jak 
również osobną solarko - piaskar-
kę Krokus, która może pracować 
z każdym z dwóch Manów. Na 
wyposażeniu posiadamy również 
ciągnik z pługiem i piaskarką słu-
żący do odśnieżania chodników.

(stop)

zima nam nie straszna – mówią w OPk

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 

koniec prac 
na ul. Przejazd 

Czy tO Wstyd kuPOWać W lumPeksie?

Za 20 zł w lumpeksie klientka kupiła na zimę kilka swetrów 

Powstaje Kolejny w mieŚCie marKet?

W bezpośrednim sąsiedztwie Biedronki budowany jest pawilon 
handlowo – usługowy 
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W sobotni wieczór 
22 listopada w sali 

widowiskowej Forum Inicjatyw 
Twórczych odbył się koncert 
Irka Wojtczaka z zespołem, 
promujący płytę THE BEES’ KNE-
ES. Mieliśmy okazję wysłuchać 
wspaniałego zespołu jazzowego, 
podziwiać kunszt muzyków i 
ich perfekcyjne „zgranie”. Irek 
Wojtczak porównał grę do sa-
mochodu, a poszczególnych 
muzyków do jego części, siebie 
– kompozytora i leadera zespołu 
do kierowcy. Z Irkiem zagrali: 
Adam Żuchowski na kontrabasie, 

Kamil Pater na gitarze i Krzysztof 
Gradziuk na perkusji.

Znany krytyk muzyczny Adam 
Baruch tak pisze o projekcie THE 
BEES’ KNEES:

Wspaniałe współgranie tych 
czterech artystów pozwala im 
również na pozostawienie sobie 
miejsca na indywidualną prze-
strzeń. Pomimo jasno określonych 
melodii i akordów muzyka wciąż 
obraca się i skręca w różnych kie-
runkach czy to harmonicznych, 
melodycznych czy tematycznych. 
Imponujące sola, znakomite im-
prowizacje grupowe i inteligent-

ne poruszanie po całej materii 
dźwiękowej. Wojtczak, który 
skomponował całą muzykę to 
osobowość liberalna a rezultatem 
tej postawy jest zbiorowa kre-
atywność w miejscu muzycznej 
zgodności czy posłuszeństwa. Nie 
pozostaje nam nic innego jak tyl-
ko słuchać i cieszyć się muzyką!!! 
Publiczność parzęczewska także 
się nią cieszyła, tym bardziej 
że wybitny muzyk pochodzi z 
Parzęczewa, na sali byli jego ro-
dzice i przyjaciele. Atmosfera była 
wyjątkowa, muzyka porywająca!

Forum Inicjatyw Twórczych

Parzęczew 

Koncert Irka Wojtczaka

27 listopada Przewod-
nicząca Miejskiej Ko-

misji Wyborczej Anna Walczak 
wręczyła uroczyście zaświadcze-
nia o wyborze na stanowisko Bur-
mistrza Miasta Ozorkowa Jackowi 
Sosze i zaświadczenia o wyborze 
do Rady Miejskiej kadencji 2014 
– 2018. Pierwszy raz w Ozorkowie 
wybory na burmistrza zostały 
rozstrzygnięte w I turze. 

Skład 15-osobowej Rady Miejskiej 
w Ozorkowie kadencji 2014 – 2018:

Okręg nr 1: Iwona Adamczewska, 
KWW – Ozorków Ponad Podzia-
łami 

Okręg nr 2: Kamil Zdziarski, 
KWW - Akcja Samorządowa 

Okręg nr 3: Jan Kromkowski, 
Komitet Wyborczy Wyborców Jana 
Kromkowskiego 

Okręg nr 4: Karolina Kręcikow-
ska, Komitet Wyborczy PSL 

Okręg nr 5: Barbara Błaszczyk, 
KWW Obywatelski Ruch Samo-
rządowy 

Okręg nr 6: Małgorzata Eliasik, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 

Okręg nr7: Tomasz Adamczew-
ski, KWW Obywatelski Ruch Sa-
morządowy 

Okręg nr:8 Paweł Andrzejczak, 
KWW Obywatelski Ruch Samo-
rządowy 

Okręg nr 9: Magdalena Micha-
lak, KWW AS Geotermia Rozwój 
Porządek 

Okręg nr 10: Roman Kłopocki, 
KWW Obywatelski Ruch Samo-
rządowy 

Okręg nr11: Karolina Ewert-Mro-
wińska, KW Prawo i Sprawiedliwość 

Okręg nr 12: Kamil Witczak, Ko-
mitet Wyborczy PSL 

Okręg nr 13: Piotr Banasiak, 
KWW Obywatelski Ruch Samo-
rządowy 

Okręg nr 14: Dariusz Plaskota, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 

Okręg nr 15: Ryszard Kałużny, 
KW Prawo i Sprawiedliwość 

UM 

Kiedy jeszcze istniał 
zakład, to chociaż dro-

ga była remontowana. Po pożarze 
już nikt drogi nie remontuje – skar-
żą się mieszkańcy komunalnej ka-
mienicy przy ul. Wyszyńskiego 24. 

Gruntowa droga, odchodząca od 
głównej arterii w mieście, podczas 
opadów deszczu zamienia się w błot-
nistą breję. Szczególnie teraz, czyli w 
okresie jesienno – zimowym, kłopoty 
siedmiu rodzin związane z dojściem 
do domu nasilają się ze zdwojoną siłą. 
Droga przypomina szwajcarski ser.

- Jeszcze jak działał zakład odzie-
żowy, to jego właściciel wysypywał 
chociaż żużel. Od pożaru zakładu już 
nikt nie dba o stan tej drogi a przecież 
należy ona do miasta – mówi Beata 
Sobczak. 

Helena Czekalska i Renata Wal-
czak to kolejne mieszkanki narzeka-
jące na dziurawą drogę. 

- Wyboje są takie, że z trudem do-
jeżdża do nas pogotowie. Naprawdę 

już dawno powinno się zrobić tutaj 
remont. Najlepiej, jakby miasto zde-
cydowało się na położenie na drodze 
asfaltu – słyszymy. 

- W tym roku do Urzędu Miejskie-
go wpłynęła petycja mieszkańców 
ul. Wyszyńskiego 24 w sprawie 
utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż 
drogi wewnętrznej na terenie posesji – 
informuje Izabela Dobrynin, rzecznik 

burmistrza. - Zostanie utwardzony 
ciąg pieszy poprzez wykorzystanie 
płyt chodnikowych, które miasto od-
zyskuje z remontowanych w mieście 
chodników. Na chwilę obecną miasto 
nie dysponuje wystarczająca ilością 
płyt, ale gdy tylko ilość ta będzie odpo-
wiednia, zostaną one wykorzystane 
w tym celu.

tekst i fot. (stop)

Odkąd w mieście nie ma strażników 
miejskich w okresie grzewczym znacznie 
wzrosło zapylenie – poinformował nas 
niedawno Czytelnik, który podejrzewa, 
że niektórzy mieszkańcy palą w piecach 
śmieciami. W tej sprawie poprosiliśmy o 
komentarz magistrat. - Palenie śmieci w 
piecach domowych stanowi wykroczenie 
z art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21, z późn. 
zm.) zagrożone karą aresztu lub grzyw-

ny. W przypadku podejrzenia spalania 
odpadów w instalacjach grzewczych 
należy zgłosić to  do właściwego organu 
czyli na policję. Zdarzają się pojedyncze 
zgłoszenia (w tym roku do Urzędu Miej-
skiego wpłynęły dwa zawiadomienia) 
od mieszkańców o podejrzeniu palenia 
śmieci w piecach domowych – mówi 
Izabela Dobrynin, rzecznik urzędu miasta 
w Ozorkowie. 

(stop)

ZAprZysiężeNie Nowego sAMorZądU 
Ozorków

Ozorków

Czekają na asfalt, miasto obiecuje płyty

Ozorków w dymie z kominów

Mieszkańcy z niecierpliwością wypatrują remontu drogi 

To zdjęcie zrobiliśmy kilka dni 
temu. Ozorków był szary od 
dymu
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Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy i Ozorkowa nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 
Dołącz do nas!

Oczekujemy: 
• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

redakcja poszukuje współpracowników 
i do przyuczenia w zawodzie dziennikarza

Gm. Świnice 
Warckie

Łęczyca

Wyniki wyborów do Rady Miasta Łęczyca 2014-2018
1. Andrzej Domagała - KWW Krzysztofa Lipińskiego
2. Paweł Kulesza - KWW Andrzeja Olszewskiego 
3. Marek Jóźwiak - KWW Krzysztofa Lipińskiego
4. Damian Czerwiński - KWW Krzysztofa Lipińskiego
5. Zenon Koperkiewicz - KWW Krzysztofa Lipińskiego
6. Robert Łukasiewicz - KWW Krzysztofa Lipińskiego
7. Tomasz Pijewski - KWW Andrzeja Olszewskiego
8. Karol Zieliński - KWW Andrzeja Olszewskiego
9. Tomasz Baranowski - KWW Tomasza Baranowskiego
10. Krzysztof Razik - KWW Krzysztofa Razika
11. Marcin Zasada - KWW Krzysztofa Lipińskiego
12. Wojciech Wojciechowski - KWW Krzysztofa Lipińskiego 
13. Tomasz Czajkowski - KWW Krzysztofa Lipińskiego
14. Krzysztof Urbański - KWW Krzysztofa Lipińskiego
15. Marta Arkuszewska - KWW Krzysztofa Lipińskiego

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Łęczyckiego 2014-2018
1. Monika Anna Kilar Błaszczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Sławomir Łuczak - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Krzysztof Ogórek - KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Józef Ireneusz Mikołajczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość
5. Eugeniusz Lucjan Stańczyk - Komitet Wyborczy PSL 
6. Radosław Kupis - Komitet Wyborczy PSL 
7. Edward Feliks Cymer - Komitet Wyborczy PSL 
8. Jarosław Kołodziejczak - Komitet Wyborczy PSL 
9. Krystyna Grabowska - Komitet Wyborczy PSL 
10. Wojciech Zdziarski - Komitet Wyborczy PSL 
11. Sławomir Tomasz Biniewicz - KWW Andrzeja Olszewskiego 
12. Janusz Piotr Otto - KWW Andrzeja Olszewskiego 
13. Renata Lepalczyk - KWW Andrzeja Olszewskiego 
14. Krzysztof Janusz Hopaluk - KWW Ziemia Łęczycka 
15. Janusz Teodor Mielczarek - KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej 
16. Michał Czekalski - KWW Przymierze Ziemi Łęczyckiej 
17. Zenon Antoni Dąbrowski - KKW SLD Lewica Razem 

KRONIKA POLICYJNA
„LEWE” PAPIEROSY 

Policjanci z łę-
czyckiej komen-
dy zajmujący się 

zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej kolejny raz w tym roku 
przeprowadzili skuteczne działania 
skierowane przeciwko nielegalne-
mu handlowi papierosami. Tym 
razem “uderzyli” na terenie gminy 
Świnice Warckie. Weryfikując in-
formacje o produkcji i sprzedaży 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy policjanci wspólnie z funk-
cjonariuszami Urzędu Celnego 
Oddział w Kutnie przeszukali po-
mieszczenia gospodarcze i miesz-
kalne w jednej z wsi w tym rejonie. 
W wyniku przeszukania ujawnili i 
zabezpieczyli ponad 463 tysiące 
sztuk gotowych do sprzedaży 
papierosów, około 1 tony suszu i 
liści tytoniowych oraz maszynę do 
wyrabiania 
papie ro -
sów. Pod 
zarzutem 
przestęp-
stwa okre-
ś l o n e g o 
w art. 65 
k o d e k s u 
k a r n e g o 
skarbowe-

go, zagrożonego karą do 3 lat 
pozbawienia wolności, zatrzymany 
został 47-letni właściciel posesji. 

AMATOR CUDZEJ PAPY
Policjanci zatrzymali 
26-letniego mieszkańca 

Łęczycy pod zarzutem kradzieży 
materiałów budowlanych. Kradzież 
miała miejsce w nocy z 8 na 9 listo-
pada br. Nieznany wówczas sprawca 
skradł sześć rolek papy z terenu 
jednej z łęczyckich firm zajmujących 
się sprzedażą materiałów budow-
lanych, powodując straty na kwotę 
600 zł. Kryminalni zebrali informacje 
pozwalające im na wytypowanie 
złodzieja. Ich podejrzenia potwierdziło 
przeprowadzone przeszukanie. W 
jednej z komórek policjanci ujawnili 
całe skradzione mienie. Podejrzewany 
o kradzież mężczyzna został zatrzy-
many. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Info: KPP Łęczyca
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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 600 m² 

w Ozorkowie lub zamienię 
na mieszkanie. 

Tel.: 516-009-665

Sprzedam mieszkanie 50 m² w 

Łęczycy – tanio:  4 piętro, 2 poko-
je – lub zamienię na mniejsze. Tel.: 

503 084 160

Sprzedam działkę 
budowlaną 4870 m² tanio 
– prąd, blisko wodociąg; 

możliwość podziału, 
ok/ Ozorkowa. 

Tel.:  511-509-716

Kupię ziemię 
orną w Kowalewicach. 

Tel.: 509-242-462
Kupię MZ/ES-250/2 

Junak M-10. 
Tel.: 698-102-278

Silnik Wartburg 
353 sprawny – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

„społem” powszechna spółdzielnia 
spożywców „Mazur” w Łęczycy 

wydZierżAwi LoKAL UżyTKowy 
przy pl. T. Kościuszki 11 / Kaliska.

Kontakt telefoniczny: 
24 721 24 82 lub 506 856 382



151 GRUDNIA 2014
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyiNFormator

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • (  24 253-59-67,  
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

Większość łęczycan doskonale 
pamięta letnie dni na przełomie 
lipca i sierpnia, kiedy na ulicach na-
szego miasta można było zobaczyć 
barwne postacie artystów malarzy, 
uczestników II Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego ŁĘCZYCKIE LA-

TEM MALOWANE. Nasi goście przez 
ponad tydzień odwiedzali miejskie 
i podmiejskie plenery, starając się 
kolorowo i ciekawie przedstawić swe 
spojrzenie na znane nam dobrze 
miejsca. Zapowiadaliśmy, że jesienią 
odbędzie się aukcja niektórych prac, 

które powstały w czasie pleneru. 
Chcielibyśmy zaprezentować nie-
które z nich.

WAŻNA INFORMACJA: aukcja 
obrazów poplenerowych odbędzie 
się 8 grudnia 2014 o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Domu Kultury. 

Dom Kultury w Łęczycy 
organizuje cykliczny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek pod nazwą 
„Hej w Dzień Narodzenia” 
przy współpracy z Parafią św. 
Andrzeja Apostoła w Łęczycy i 
Parafią Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Łęczycy. W przeglądzie 
mogą wziąć udział soliści, duety, 
zespoły wokalne i wokalno-
instrumentalne, chóry działające 
w szkołach, domach kultury, 
parafiach, stowarzyszeniach, 
a także osoby niezrzeszone. 
Uczestnicy są zobowiązani do 
dostarczenia do sekretariatu 
Domu Kultury w Łęczycy 
karty zgłoszenia z wybranymi 
utworami. Podkład muzyczny na 
płycie CD należy dostarczyć w 
dniu przeglądu. Karta zgłoszenia 
jest załącznikiem do regulaminu 
i można ją otrzymać w 
sekretariacie Domu Kultury lub 
na stronie internetowej www.
dkleczyca.spinet.pl. Wypełnioną 
kartę należy dostarczyć do 
sekretariatu Domu Kultury w 
Łęczycy, al. Jana Pawła II 11, tel/
fax 24 721 03 49 lub na adres 
dkleczyca@spinet.pl do dnia 10 
grudnia 2014 r.

Autorka prac zajmuje się malarstwem, kolażem, tkaniną unikato-
wą, ubiorem, aranżacją wnętrz. Ma na swoim koncie wiele wystaw 

indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace artystki 
znajdują się w zbiorach prywatnych, galeriach i muzeach.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek 4 grudnia 2014, godz. 
18.00 w Domu Kultury w Łęczycy. 

aukcja obrazów

Przegląd kolęd 
i pastorałek

Wernisaż w dk
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atrakcyjność na obcasach elektryczne suszarki gorsze 
od papierowych ręczników

najwięcej orzechów rozbitych głową

A kuku

Mężczyźni chętniej 
pomagają kobietom 
w butach na wyso-
kich obcasach. Choć 
media nar zuca ją 
skojarzenie między 
szpilkami a seksa-
pilem, dotąd prze-
prowadzono tylko 
jedno badanie nad 
wpływem obcasów 
na ocenę kobiet przez 
mężczyzn. By uzu-
pełnić tę lukę w wie-
dzy, Francuski badacz 
zorganizował serię 
eksperymentów. Na początku sprawdzał, co się stanie, gdy 
19-letnia kobieta w butach na płaskim obcasie poprosi męż-
czyzn o udział w krótkiej sondzie i czy respondenci chętniej 
wezmą udział w zadaniu, gdy ubierze ona buty na 5- lub 
9-cm obcasie. Dziewczyna zaczepiła 90 mężczyzn w wieku 
25-50 lat, którzy poruszali się samotnie w 60-70-tysięcznym 
mieście w Bretanii. W każdym z trzech scenariuszy miała na 
sobie identyczny strój: czarną garsonkę i białą bluzkę. Buty 
nie miały pasków ani sznurówek. Wykorzystane fasony były 
modne i odsłaniały kostkę oraz śródstopie. Buty na obcasie 
różniły się tylko jego wysokością.  Okazało się, że panowie 
bardziej pozytywnie reagowali, gdy 19-latka nosiła buty na 
obcasie. Przy płaskim obuwiu zgodę wyraziło 46,7% (14/30), 
przy średnim obcasie 63,3% (19/30), a przy wysokim obcasie 
83,3% (25/30) zaczepianych.

Jeśli chodzi o rozprzestrzenianie bakterii, suszarki do rąk z 
publicznych toalet są o wiele gorsze niż ręczniki papierowe. 
W porównaniu do podajnika papierowych ręczników, liczba 
bakterii zawieszonych wokół suszarek, gdzie ręce umieszcza 
się między dwoma dozownikami strumienia powietrza, jest 27 
razy wyższa. Brytyjczycy wykazali, że zarówno takie modele, 
jak i ogrzewające powietrze suszarki uruchamiane przez fo-
tokomórkę wyrzucają bakterie w powietrze, na użytkownika 
i na stojące w pobliżu osoby.
Naukowcy nanieśli na ręce nieszkodliwe bakterie, które nor-
malnie nie występują w łazienkach (odzwierciedlało to sytu-
ację niedokładnego umycia rąk). Późniejsze wykrywanie tych 
bakterii w powietrzu miało świadczyć o tym, że do skażenia 
doszło właśnie przez suszenie dłoni.
Próbki powietrza 
pobierano z okolic 
suszarek oraz 1 i 2 
m od nich. Liczba 
bakterii w pobliżu 
suszarek na stru-
mień powietrza 
była 4,5-krotnie 
wyższa niż wokół 
suszarek ogrze-
wających powie-
trze i aż 27-krotnie 
wyższa niż przy 
p a p i e r o w y c h 
ręcznikach.

Podczas jednego z festynów odbywających się w Pakistanie, 
pan Mohammad Rashid ujawnił się światu jako żywy dziadek 
do orzechów. Jego przepis na sukces był prosty: rozbić jak 
najwięcej orzechów w minutę. W jego pokazie nie byłoby nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie jeden drobny detal: Pakistańczyk 
nie używał żadnych narzędzi poza… własną głową.
Rekord na najwięcej orzechów zmiażdżonych czołem przez 
człowieka wynosi 155 sztuk w zaledwie minutę. Zgodnie z wy-
tycznymi otrzymanymi od Rekordów Guinnessa w Londynie, 
orzechy musiały być ustawione na stole w dwóch równych 
rzędach. Na słowo „start”, Rashid, niczym wściekły byk roz-
począł uderzanie głową w kolejne kulki. Kawałki skorupek 
były dosłownie wszędzie, lecz młody człowiek skupiał się 
wyłącznie na swoim zadaniu. Głowę podniósł dopiero na znak 
„stop”. Pomimo wielu ran i lejącej się krwi, na twarzy Rashida 
widniał uśmiech – właśnie pokonał poprzedni rekord w tej 
samej kategorii wynoszący 44 orzechy.

Śmigamy

Chcesz... to masz
Strój bojowy

A jak się spóźnisz 
na kolację...

To moja dziewczyna

No to przeprowadzka


