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Udzielamy pożyczek w przypadku
• braku formalnego zatrudnienia
• zasiłku z MOPS
• postępowania komorniczego
• wpisu w BIG

ŚR. RRSO: 1789,79%

OZORKÓW
732 931 642

ŁĘCZYCA
533 313 042

reklama

Tajemnicza śmierć 
bezdomnego sierżanTa

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzy Redakcja

Nie może być 
inaczej. Święta 
z choinką 
i karpiem

Kontrowersje wokół 
malowidła w Górze 

Bałdrzychowskiej

Czy byłemu dyrektorowi 
Zieleni Miejskiej w Łęczycy 

zrobiono podjazd po 
znajomości? 

Afera na 
Dworzaczka 

Wróżka prawdę Ci powie...
Za grubą kasę!

83-letnia pani Krystyna z Ozorkowa 
zdecydowała się pójść na policję, 
aby poskarżyć się na nękanie ze 
strony wróżki. - Napisałam do niej, 
bo przeczytałam jej ogłoszenie 
w ogólnopolskim piśmie. Wróżka 
miała za darmo podzielić się 
swoją tajemnicą. Teraz co miesiąc 
przychodzą od niej listy z żądaniami 
finansowymi. Niedługo mnie 
wykończy – mówi zrozpaczona 
staruszka. 

więcej str. 10 
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życzenia

życzenia

życzenia

Łęczyca

Gm. Piątek W niedzielę, 10 
grudnia zakończy-

ła się tegoroczna akcja szlachetnej 
paczki. Jak co roku prezenty ufun-
dowane przez darczyńców dotarły 
do najbardziej potrzebujących.

Wolontariusze starali się jak mogli, 
żeby wytypować rodziny i pozy-
skać darczyńców. Znów się udało. 
Ludzie wielkiego serca przekazali 
liczne dary osobom ubogim. Razem 
z wolontariuszami odwiedziliśmy 
Halinę Szejak vel Żeak, malarkę 
mieszkającą w skromnych warun-
kach, w przysposobionej przyczepie 
campingowej w miejscowości Witów 
(gm. Piątek).

- Wasza wizyta przywraca mi 
wiarę w ludzi – powiedziała działa-
czom Szlachetnej Paczki pani Halina, 
której trudno było ukryć wzruszenie. 
- Jestem taka szczęśliwa. Oczywiście 
ważne są koce i różne rzeczy, które 
otrzymałam, ale najważniejsze jest 
serce i to, że ktoś tu do mnie dotarł.

A dotarli nie tylko wolontariusze 
z naszego powiatu. U pani Haliny 
zastajemy też czworo młodych ludzi 
z Warszawy.

- Oni są tu już od piątku, przywieźli 
piec. Pomagają mi przeprowadzić 
remont mojego domku na kołach  
- mówi gospodyni. - To wspaniali, 
młodzi ludzie, zaprosili mnie na 
święta.

Wolontariusze dotarli w tym roku 
do 24 rodzin.

- Jest nas w sumie 8 wolontariuszy 
z gminy Piątek i 4 z miasta Łęczyca. 
Wszyscy pracują na rzecz potrzebu-
jących z dużym oddaniem, bo radość 
trzeba dzielić, rozmieniać na drobne 
- mówi Monika Podsiadło, liderka 
Szlachetnej Paczki z gm. Piątek.-  Nasi 
darczyńcy są szczodrzy. W paczkach 
były pralki, lodówki, sprzęt agd, zabaw-
ki, słodycze i wiele innych rzeczy. Dla 
nas – wolontariuszy największą zapłatą 
jest radość obdarowanych osób.

(mku)

Wolontariusze z wizytą u malarki

Na zdjęciu pani Halina z wolontariuszami Szlachetnej Paczki z gm. Piątek

Iluminacja 
szwankuje

Iluminacja na miej-
skiej fontannie jest bez wątpienia jednym z najpięk-niejszych elementów świątecz-nego wystroju miasta. Niestety nie zawsze działa. W czwartkowe popołudnie nie świeciła się ani jednak lampka. Być może inten-sywne opady deszczu ze śnie-giem spowodowały problemy  z prawidłowym funkcjonowa-niem elektryki. Dobrze, że pozo-stałe ozdoby świąteczne na placu T. Kościuszki działają bez zarzutu, a już niedługo ma pojawić się ko-lejna, piękna, świąteczna ozdoba.

(zz)

Choinka, jemioła, karp 
– bez nich nie ma świąt

Łęczyca Tylko kilka dni zostało 
na świąteczne przygo-

towania i zakupy. Wielu mieszkań-
ców już wybrało świąteczne drzew-
ko i kupiło rybę na wigilijny stół.  
W Łęczycy najbardziej popularna 
jest jodła, coraz większym uznaniem 
mieszkańców cieszy się też karp 
pełnołuskowy.

Na targu wybór świątecznych drze-
wek jest bardzo duży. 

- Z roku na rok zauważamy, że coraz 
więcej mieszkańców wybiera drzewko 
żywe, zazwyczaj cięte. Możemy śmiało 
powiedzieć, że w Łęczycy najpopular-

niejsza jest jodła kaukaska. Igiełki nie 
kłują, nie oblatują tak szybko. Niestety 
jodła nie pachnie tak jak świerk i jest 
najdroższa – od 60 do 140 zł. Za świerk 
srebrny trzeba zapłacić w zależności od 
rozmiaru 50-80 zł a za świerk pospolity 
między 40 a 70 zł – mówią Jadwiga 
Kaczmarek i Stefan Pisera. - Bez 
prawdziwej choinki nie ma świąt. Ofe-
rujemy drzewka nawet do 4 metrów 
wysokości, ale takie oczywiście nie 
do mieszkania, ale do kościołów czy 
na place zabaw.

Jak się okazuje, w sprzedaży są 
również olbrzymy – karpie. Te w prze-
ciwieństwie do ogromnych choinek, 
sprzedają się na pniu.

- Klienci zamawiają karpie nawet 

do 10 kg wagi. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że to już naprawdę duża 
ryba. Co ciekawe, takie sztuki idą jak 
ciepłe bułeczki – potwierdza Konrad 
Sęczkowski. - Warto powiedzieć, że w 
tym roku ryb jest mniej. To z powodu 
sierpniowej przyduchy. Dlatego nie ma 
co czekać z kupnem karpia na ostatnią 
chwilę. Potwierdzam też, że jest trochę 
drożej. Karp kosztuje 16 zł/kg, tyle 
samo zapłacimy za amura, jeśli ktoś 
wybiera szczupaka to musi się liczyć 
z kosztem rzędu 30 zł/kg, karasie 
kosztują 8 zł. W Łęczycy mieszkańcy 
zaczęli doceniać mięso karpia pełno-
łuskowego. Jest chudszy, ma cieńszą 
skórę. Po prostu lepiej smakuje.

Paweł Matusiak mówi, że Boże 
Narodzenie nie może odbyć się bez 
jemioły. 

- Klienci szukają gałązek z jak naj-
większą ilością owoców. Podobno im 
jest ich więcej, tym w domu będzie wię-
cej szczęścia. Przez cały rok nie wolno 
też wyrzucać jemioły. Wymieniamy ją 
dopiero za rok, kiedy kupujemy nową.

Warto zauważyć, że w tym roku 
za przygotowanie świąt zapłacimy o 
5-6% więcej. Droższe są nie tylko kar-
pie. Ceny wielu produktów wzrosły. 
Wśród nich można wymienić masło, 
jaja, mleko, twaróg czy mięso.

(zz)

Uznanie łęczycan 
zyskuje karp 
pełnołuskowy

Najpopularniejsze są jodły
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

Od 1 do 23 grudnia

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

499zł

ODSETKI 0 zł!1
KUPUJESZ TERAZ A SPŁACASZ DOPIERO OD MARCA 2018 ROKU!

1)Dla kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., dla propozycji kredytu „Od 1 
grudnia do 23 grudnia ODSETKI 0 zł. Kupujesz teraz a spłacasz dopiero od marca 2018 roku!” zawartego na okres 12 miesięcy, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 15.11.2017 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,85%; cena towaru 2000,00 zł; stała stopa 
oprocentowania kredytu 0,00%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000,00zł; całkowita kwota do zapłaty 2120,00 zł; całkowity koszt kredytu 
120,00 zł (w tym: prowizja 120,00 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych, płatnych po okresie karencji wynoszącym 2 miesiące - 212,00 zł. Propozycja kredytu 
na zakup towarów i usług z przesuniętym terminem płatności pierwszej raty dotyczy umów zawartych w terminie od dnia 01.12.2017 r. do dnia 23.12.2017 r. 

MEBLE SIADACZKA Czesław Siadaczka występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na 
rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz 
udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o 
przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. 
O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
 Skierniewice ul. Graniczna 28, (46) 831 03 20
                                 Czynne:  pn.-pt.: 10 - 18, sob.:  9 - 14

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

499zł

Łęczyca

Łęczyca

Gm. Łęczyca N a  d z i a ł c e  
w Dzieżbiętowie 

Dużym, należącej do koła ło-
wieckiego myśliwi w sobotę  
9 grudnia przed południem zna-
leźli martwego 65-latka. Takiego 
widoku na pewno nie spodziewali 
się na leśnym terenie. Śmierć jest 
tajemnicza, a lekarz przybyły na 
miejsce nie wykluczył udziału 
osób trzecich.

- Policję zawiadomili myśli-
wi, którzy znaleźli denata. Na 
miejsce przyszli, żeby dokarmić 
zwierzęta – mówi Monika Piłat, 

szefowa łęczyckiej prokuratury.  
- Wstępnie ustalono, że mężczyzna 
był poszukiwany celem odbycia 
kary pozbawienia wolności. 12 
grudnia wykonana została sekcja 
zwłok mężczyzny, której wyniki 
dadzą informację o bezpośredniej 
przyczynie zgonu.

Nieżywego 65-latka znaleziono 
tuż obok drewnianej, leśnej ubika-
cji. Leżał na ziemi, na lewym boku, 
obok znajdowały się jego buty, miał 
zakrwawioną twarz. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
mężczyzna był bezdomny, a adres w 
prawie jazdy był od dawna nieaktu-
alny. 65-latek był żołnierzem zawo-
dowym na emeryturze w stopniu 
sierżanta. Nie wiadomo skąd wziął 
się na terenie kompleksu leśnego w 
Dzieżbiętowie Dużym. Prawdopo-
dobnie wybrał życie bezdomnego, 
by uniknąć kary więzienia. Spotkała 
go jednak nagła śmierć w lesie.

(zz)

O braku możliwości sko-
rzystania z telefonu w 

punkcie informacji dla klienta w 
urzędzie miejskim pisaliśmy we 
wcześniejszych wydaniach gazety. 
Niestety od dłuższego czasu nic się 
nie zmieniło. - To są kpiny – uważa 
radny Paweł Kurczewski.

- Odnoszę nieodparte wrażenie, że 
działanie na przekór klientom weszło 
łęczyckim urzędnikom w krew - de-
nerwuje się radny. - Kilka miesięcy 
temu walczyłem, aby zdemontować 
nieczynny punkt ksero i urządzić 
w tym miejscu punkt dla klientów 
niepełnosprawnych. Udało się, nie-
stety to, co dobre szybko się kończy. 
Pani sekretarz tłumaczy, że urząd był 
zmuszony zabrać aparat telefoniczny, 

Czas mija, a na osie-
dlu Królów Polskich 

nie dość, że nie ma zmian na 
lepsze, to stan nawierzchni osie-
dlowych dróg uległ znacznemu 
pogorszeniu. Cierpliwość miesz-
kańców już się skończyła.

- Uszkodziłam poważnie samo-
chód - mówi Agnieszka Kluska, 
mieszkanka z osiedla Królów. - To 
są kpiny z ludzi. Władze miasta 
nas lekceważą. Chodzimy do 
urzędu, prosimy, telefonujemy i nic 
się nie zmienia w naszej sprawie. 
Czasami coś obiecają, czasami ktoś 
przyjedzie, popatrzy i tyle. Jestem 
po operacji, jazda po tych wer-
tepach jest dużym ryzykiem dla 
mojego zdrowia. Drogi są błotniste 
a na dodatek wyłączają oświetlenie 

od 22.00 do 03.00. To może za karę, 
bo głośno mówimy o problemach 
na osiedlu?

- Nie, nie za karę. To w trosce 
o nasze bezpieczeństwo – mówi 
z ironią w głosie Elżbieta Jucha.  
- Chodniki są dziurawe, 
w dzień trudno bez-
piecznie przejść, a co do-
piero w ciemnościach? 

W imieniu mieszkań-
ców wypowiada się też 
Radosław Podrzycki.

- To już nie są żar-
ty, samotne osoby 
boją się tu poru-
szać po zmroku. 
Niedawno był 
przypadek napa-
ści na starszą ko-

bietę. Burmistrz nawet kiedyś obie-
cała jakieś pieniądze, ale rada się 
nie zgodziła. Nasz radny Krzysztof 
Razik walczy o sprawy osiedla, ale 
decyduje większość a ta jest wciąż 
głucha na nasze postulaty. 

(mku)

radny kryTykuje

bo była możliwość wykonywania po-
łączeń na zewnątrz i niektórzy klienci 
to wykorzystywali. Mamy XXI wiek 
i zainstalowanie aparatu z blokadą na 
połączenie zewnętrzne jest takim wiel-
kim problemem? Do dziś nie wiadomo, 
kiedy znów w tym miejscu będzie 
telefon dla petentów.

(mku)

Królewskie osiedle czy kraina wertepów i błota?

Mieszkańcy żalą się na bezczynność lokalnej władzy 

Śmierć bezdomnego sierżanta 

Na terenie kompleksu leśnego myśliwi dokonali tragicznego odkrycia

65-latek leżał martwy tuż przed 
drewnianą ubikacją
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Dzień dobry,

mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - Twój dom jest w zasięgu szybkiego internetu od Orange.  
Ponieważ najlepiej mieć usługi w pakiecie, gdyż jest to wygoda (jedna umowa, jeden rachunek) i oszczędność 
(w pakiecie taniej), proponujemy Ci atrakcyjny pakiet Orange Love, a w nim:

■ szybki i stabilny internet domowy bez żadnych limitów,

■ bogactwo kanałów Orange TV - ponad 180 kanałów TV, w tym 89 HD oraz pakiety dodatkowe m.in.: CANAL+,
HBO z HBO GO, Polsat, Filmbox i obszerna wypożyczalnia filmów VOD,

■ Abonament komórkowy: 5 GB internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

■ Abonament domowy: nielimitowane połączenia z numerami stacjonarnymi w Polsce, UE, USA, Kanadzie oraz
komórkowymi w USA i Kanadzie.

Tylko teraz, z okazji Świąt, do pakietu Orange Love dostaniesz prezent – Samsung Galaxy J3 za złotówkę.

Cena 99,99 zł w umowie na 24 mies., z rabatem za e-fakturę (5 zł) i zgodę marketingową (5 zł), bez 

opłaty aktywacyjnej 49,99 zł. Po wyczerpaniu GB w abonamencie komórkowym, w razie dalszego 

korzystania włączany jest dwukrotnie pakiet 5 GB, wówczas opłata wzrośnie automatycznie o 10 zł 

za każdy włączony pakiet. Smartfon dostępny za 1 zł, do wyczerpania zapasów, po aktywacji pakietu 

Orange Love (4 usługi); dotyczy tylko nowych Klientów internetu domowego, nie łączy się z innymi 

promocjami z gadżetami.

Opłata za połączenie z doradcą i infolinią wg cennika operatora.

Pakiet 4 usług za 99,99 zł/mies.

Abonament
komórkowy

Internet
do 80 Mb/s

Abonament
domowy

Telewizja
98 kanałów, w tym 42 HD

Samsung Galaxy J3 
(2016) dual SIM za 1 zł

prezent

Wejdź na  
orange.pl

Zadzwoń  
801 234 567

Jeśli wolisz inną formę kontaktu:

Godziny otwarcia salonu:
pon.-pt  
sob.

Pozdrawiamy,

Orange

Chcesz poznać szczegóły, odwiedź nas w punkcie Orange.

Do salonu zaprasza:

Umów się  
z Doradcą na  

orange.pl/wizyta

List_Intencyjny_Xmass_VDSL_16-11.indd   2 23/11/2017   12:04

Salon Orange 9:00-17:00
ul. J. Grodzkiej 12
99-100 Łęczyca niedz.

9:00-13:00
nieczynne

Nowa rada nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Ener-

getyki Cieplnej w Łęczycy, powo-
łana niedawno przez Monikę Kilar
-Błaszczyk, wykonującą zadania i 
kompetencje burmistrza Łęczycy, 
odwołała Cezariusza Grabowicza 
z funkcji prezesa PEC. Jego stano-
wisko objęła Aleksandra Gniaz-
dowska-Pucek, która w 2014 roku 
startowała na radną miejską z ko-
mitetu Prawa i Sprawiedliwości. Z 
tego samego komitetu wyborczego 
M. Kilar-Błaszczyk kandydowała na 
burmistrza Łęczycy.

Przypomnijmy, pod koniec paź-
dziernika wykonująca zadania i 
kompetencje burmistrza odwołała 
większość członków rad nadzor-

Rada nadzorcza zmieniła szefa PEC-u
czych miejskich spółek. Z radą 
nadzorczą Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej rozstały się trzy osoby: 
Janina Moruzgała, Halina Kowalska 
i Luiza Todynek. Zmiany personalne 
w radach nadzorczych spółek były, 
jak podkreślała M. Kilar-Błaszczyk, 

konsekwencją niedostosowania 
formy zatrudnienie prezesów obu 
spółek. Nowymi członkami rady 
nadzorczej PEC zostali: Janusz 
Mielczarek, Halina Rosiak i Jan 
Gruszczelak.

(zz)

Zmiana decy-
zji rady gminy 

Grabów w sprawie wysokości 
podatku rolnego w przyszłym 
roku wzbudza wiele kontrowersji. 
Podniesienie podatku nie podoba 
się nie tylko mieszkańcom, ale też 
wójtowi Tomaszowi Pietrzakowi 
oraz radnemu Andrzejowi Star-
czyńskiemu i sołtysom.
Przypomnijmy, 13 listopada rada 
gminy Grabów podjęła  uchwały 
w sprawie opłat lokalnych  i stawki 
podatku rolnego na 2018 rok, po-
zostawiając go na poziomie 45 zł 
za hektar przeliczeniowy.  Podczas 
ostatniej sesji, 8 grudnia br. zadecy-
dowano o zmianie stawki podatku 
rolnego, podnosząc jego wysokość 
do 48 zł za hektar przeliczeniowy. 
- Nie rozumiem decyzji koleżanek 
i kolegów radnych - mówi radny 
A. Starczyński. -Przecież na ten 
temat długo dyskutowaliśmy niecały 
miesiąc temu. Wówczas większość 
zdecydowała o pozostawieniu po-
datków na poziomie roku ubiegłego, 
biorąc pod uwagę klęski żywiołowe, 
dużą ilość opadów, niskie ceny pło-
dów rolnych. Nie wiem co nagle się 
stało, że radni postanowili zmienić 
swoją pierwszą decyzję. W dodatku, 
informację o sesji dostarczono mi 
do domu 8 grudnia, na pół godziny 
przed rozpoczęciem obrad. Wtedy 
nie było mnie w miejscu zamiesz-
kania. W mojej ocenie, taki sposób 
zwołania sesji jest niezgodny z 
prawem. Zamierzam złożyć skargę 
w tej sprawie do nadzoru prawnego 
wojewody łódzkiego.
Nie mniej oburzeni decyzją radnych 
są sołtysi, którzy nie uczestniczyli w 
ostatniej sesji rady gminy.
- Jak można tak ważną decyzję do-
tyczącą wysokości opłat lokalnych 
podejmować bez naszej obecności? 
- słyszymy.
Również włodarz gminy nie zo-
stał poinformowany o planowanej 
zmianie.
- Nic nie wiedziałem o tej inicjatywie. 
Uważam, że tak nie powinno być. 
Mieszkańcy byli już informowani o 
wysokości podatków i opłat, a tu 
nagle zmiana i to dla nich niekorzyst-
na – komentuje T. Pietrzak.
Jeden z autorów rekonstrukcji 
uchwały, radny Henryk Pabin 
twierdzi, że to słuszna decyzja, jeżeli 
w gminie mają być inwestycje.

(mku)

Skarga do 
wojewody?

Gm. Grabów
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Na ul. Dworzaczka za-
chodzą w głowę, dlacze-

go jako pierwszy wyremontowany 
został wjazd do posesji byłego dy-
rektora Zieleni Miejskiej – znajdujący 
się w połowie ulicy. Zdaniem miesz-
kańców jest to zwykłe kolesiostwo. 

- Proszę spojrzeć, wybrukowane jest 
trochę więcej niż pół ulicy, nigdzie nie 
ma wjazdów ani chodników a u byłego 
dyrektora w środę zrobili wjazd do 
bramy. Czy to nie wygląda dziwnie? 
Chyba każdy potrafi się zorientować o 
co tutaj chodzi. W czym były dyrektor 
jest lepszy od nas, że jemu pierwszemu 
robi się wjazd, a my chodzimy po głę-
bokich wykopkach i niszczymy sobie 
buty? - denerwują się Ewa Walczak 
i Danuta Wdowiak. - Takie prace 
zaczyna się od początku ulicy a nie od 
znajomych, to się w głowie nie mieści.

Nie brakuje innych krytycznych 
uwag pod adresem ZM.

- Ręce opadają jak się na to wszystko 
patrzy. Nie przestrzega się 8-godzinne-
go dnia pracy. Najpierw pracownicy 
pojawiają się na może 2 godziny, póź-
niej jadą na przerwę na kolejne dwie 
godziny. Wracają około 11 a o 13 mają 
fajrant. W takim tempie do wiosny 
nie skończą remontu. Poza tym, na 10 
mężczyzn pracuje może dwóch, trzech 
a reszta stoi z rękoma w kieszeniach. 
Dyrektor jednostki przyjeżdża rano, 
ale kiedy go nie ma, nikt nie sprawuje 
nadzoru nad pracownikami – mówią 
mieszkańcy. - Rozgrzebali całą ulicę. 
Nie możemy zamówić węgla, bo nikt 
nam go nie dowiezie. Starsi ludzie 
nie mogą wyjść z podwórka, bo jest 
ogromny uskok, mogliby zrobić sobie 

krzywdę, a człowiek na wózku inwa-
lidzkim nie może jechać do lekarza, bo 
jest uziemiony na podwórku. 

Również Krzysztof Figiel nie jest do 
końca zadowolony.

- Prosiliśmy, żeby zrobili nam szerszy 
zjazd, na 6 a nie 5 płyt krawężniko-
wych. Mamy samochody, chcieliśmy 
mieć więcej miejsca z obniżonym 
krawężnikiem do parkowania przed 
domem. Chyba po złości zjazdu nam 
nie poszerzono. Przy innych posesjach 
nie było z tym problemu.

Karol Niewiadomski, obecny dy-
rektor Zieleni Miejskiej mówi, że czy-
stym przypadkiem jest, że na ulicy 
jako pierwszy wykonany został wjazd 
akurat do posesji jego poprzednika. 
Twierdzi, że nie ma mowy o jakichkol-
wiek robotach po znajomości.

- Zaczynając remont podzieliliśmy 
ulicę na cztery części. Wraz z zakoń-

czeniem układania kostki brukowej 
w trzeciej ćwiartce, zaczęliśmy robić 
zjazdy. To całkowity zbieg okoliczności, 
że przy wspomnianej posesji mieszka 
były dyrektor Zieleni Miejskiej. Taka 
kolejność prac była od początku zapla-
nowana a ta posesja „zamyka” trzecią 
ćwiartkę i rozpoczyna ostatnią. Nie 
ma znaczenia kto mieszka przy danej 
działce, żaden z mieszkańców nie jest 
faworyzowany. Ten zjazd rzeczywiście 
był wykonany pierwszy, ale dzisiaj 
(piątek) robimy kolejne, również na 
tej samej wysokości ulicy, ale po prze-
ciwnej jej stronie. Prowadzimy remont 
w określonej kolejności. W przyszłym 
tygodniu dalej będziemy układać kost-

kę na jezdni w stronę ul. Prusa, robić 
zjazdy do posesji a na końcu ułożymy 
chodniki – wyjaśnia K. Niewiadomski, 
który również odnosi się do krytycz-
nych uwag dotyczących jego ekipy. 
- Negatywne opinie o pracownikach 
ZM, którzy pracują na ul. Dworzaczka 
są dla nich krzywdzące i w mojej ocenie 
niesprawiedliwe. Wielu mieszkańców 
jest zadowolonych z mojej załogi a 
tempo pracy jest naprawdę dobre. 
Przy zmiennej pogodzie, jaką mamy, 
robimy, co możemy. Nie mogę obiecać, 
że zakończymy całkowity remont, 
tzn. wykonamy wszystkie chodniki 
do końca grudnia, raczej jest to mało 
prawdopodobne, ale mogę obiecać, że 
będziemy się starać. Jeśli zaś chodzi o 
zastrzeżenia, co do ilości godzin pracy 
brukarzy na ul. Dworzaczka, chciał-
bym zauważyć, że nie jest możliwe, 
żeby przez pełne 8 godzin ekipa była na 
placu budowy. Pracownicy wcześniej 
muszą zorganizować miejsce pracy - 
przygotować sprzęt, maszyny, dojechać 
na miejsce. Tak samo, kiedy kończą. Na 
wszystko potrzeba czasu.

Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, tem-
po prac się nie spowolni. Prace może 
zastopować jednak niska temperatura 
powietrza. Oby aura była na tyle sprzy-
jająca, żeby remont ulicy i tym samym 
nerwy mieszkańców zakończyły się 
jak najszybciej.

(zz)

- To zwykłe kolesiostwo! 
– denerwują się mieszkańcy

- Zaraz za furtką jest ogromny 
uskok. Nie mogę wywieść z 
podwórka męża, który porusza 
się na wózku inwalidzkim – żali się 
mieszkanka ulicy Dworzaczka

- Mrozu nie ma, nic nie pada, a 
robotników nie ma – mówiła w 
czwartek przed południem E. 
Walczak

Pierwszy wjazd do posesji został 
wykonany do byłego dyrektora 
Zieleni Miejskiej. Sąsiadom taka 
kolejności stanowczo się nie podoba
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Od samego 
p o c z ą t k u 

artystyczna wizja fundacji „Tu 
brzoza” wzbudzała mieszane 
uczucia. Praca Sylwestra Sta-
bryły, przedstawiająca scenę z 
powieści „Chłopi” wymalowana 
ponad miesiąc temu na przy-
stanku w Górze Bałdrzychow-
skiej, nie wszystkim się podoba. 
Głównie z tego powodu, że 
widać walkę mężczyzn i – jak na 
powiedzieli mieszkańcy - lejącą 
się krew. 

- Z przystanku korzystają też 
dzieci i dlatego, gdy zobaczy-
łam ten obraz, byłam bardzo 
zaskoczona. W takim miejscu nie 
powinno być malowideł na któ-
rych jest przemoc i krew – mówi 
„Reporterowi” jedna z miesz-
kanek Góry Bałdrzychowskiej. 
- Niedawno widziałam jak ekipa 
zamalowuje krew. To dobrze, że 
tak się stało. 

Kolejny mieszkaniec również 
potwierdza, że widział pracow-
ników malujących coś na obrazie.

Barbara Gortat, wiceprezes 
fundacji „Tu brzoza”, wyjaśnia, 
że żadne fragmenty malowidła 
na przystanku nie były zamalo-
wywane. 

- Wykonaliśmy jedynie pod-
stawowe prace konserwatorskie. 
Cała powierzchnia obrazu została 
zabezpieczona przezroczystym 
lakierem w sprayu – słyszymy 
od wiceprezes fundacji. - Poza 
tym na malowidle nie ma żadnej 
krwi. Różowa barwa widoczna w 
linii horyzontu, na skórze postaci 
i poduszce, to po prostu odcień 
zachodzącego słońca. Przez lata 
w twórczości Stabryły przeważa-
ły delikatne tonacje. W ostatnim 
okresie twórczym artysta sięga 
po mocne, kontrastowe barwy 
i impresja na temat “Chłopów” 
odpowiada tej właśnie wyrazistej 
barwie, oddanej w różowej i nie-
bieskiej palecie. Jeśli więc chodzi 
o odbiór dzieła, oczywiście każdy 
ma prawo do dowolnej interpreta-
cji. I w tym często tkwi siła i magia 
sztuki w ogóle, w możliwości oso-
bistego odbioru przekazu.  Podzie-
liłam się informacją o rzekomej 
obecności krwi na obrazie z jego 
twórcą. Obydwoje byliśmy tym 
faktem równie mocno zaskoczeni. 
Fakt, że obraz wywołał dyskusję 
jest zdecydowanie pozytywnym 
rezultatem. Sam główny wątek 

P o d d ę b i c -
cy policjanci 

pod nadzorem prokuratora wy-
jaśniają okoliczności wypadku 
drogowego, do którego doszło 
na drodze W 703 w pobliżu 
zjazdu z węzła autostradowego 
Wartkowice.

O godz.19.00 na drodze woje-
wódzkiej w miejscowości Pełczyska 
kierujący toyotą yaris 71-letni miesz-
kaniec Zgierza wjeżdżając z drogi 
podporządkowanej na drogę W703 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 

ciężarówce. Toyota wjechała wprost 
pod jadący prawidłowo samochód 
ciężarowy mercedes. Na skutek 
zderzenia pojazdów kierowca toyoty 
poniósł śmierć na miejscu. Pasażerka 
toyoty, 68-letnia żona kierującego, 
została hospitalizowana, jednak 
pomimo wysiłków lekarzy zmar-
ła. Kierujący mercedesem 58-letni 
mieszkaniec województwa dolno-
śląskiego był trzeźwy i nie odniósł 
obrażeń. Decyzją prokuratora wrak 
toyoty zabezpieczono na parkingu 
policyjnym.

W sali OSP Poddębice strażacy 
spotkali się, aby podsumować bli-
sko trzymiesięczną akcję pomocy 
skierowaną do mieszkańców 
gminy Sośno, którzy ucierpieli 
w sierpniowej nawałnicy, jaka 
nawiedziła północą część Polski.

W spotkaniu wzięli udział zapro-
szeni goście: burmistrz Poddębic, 
właściciele firm, sponsorzy, przed-
stawiciele sołectw i Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

- Jako członkowie OSP Poddębice 
spotkaliśmy się z ogromną życzli-
wością, zaangażowaniem i hojno-
ścią w realizacji celu, co przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania – 
mówi Tomasz Kapituła, prezes OSP 
w Poddębicach. 

Druhowie OSP Poddębice brali 
czynny udział w usuwaniu skut-
ków kataklizmu, przekazali fun-
dusze odpowiadając na pismo za-

rządu miejsko – gminnego ZOSP 
RP w Poddębicach oraz zebrali 
prywatne środki na zakup paliwa. 
Ponadto mieszkańcy gminy odpo-
wiadając na apel przekazali płody 
rolne, pasze, sprzęt AGD, czy też 
materiały budowlane. Wartość  
oszacowano na kwotę około 50 
tys. zł. Dzięki uprzejmości spon-
sorów, a także rolników, którzy 
udostępnili swój prywatny sprzęt 
sześcioma potężnymi transporta-
mi dary te trafiły bezpośrednio do 
potrzebujących.

- Był to czas bardzo intensywnej 
pracy, czysto społecznej. Wielu z 
nas poświęcając swoją każdą wolną 
chwilę w realizacji tej spontanicz-
nej, ale jakże potrzebnej akcji dało 
dowód wrażliwości i otwartości 
na potrzeby drugiego człowieka. 
W OSP Poddębice wiele się robi – 
dodaje prezes Kapituła

sTrażacy pomogli

Małżonkowie zginęli w wypadku

mieszkańcy na przystanku widzą krew. 

Fundacja ma inne zdanie...

dyskusji jest dla nas jednak dużą 
niespodzianką.  

Jak wyjaśnia fundacja, w powsta-
łym w Górze Bałdrzychowskiej 
malowidle, zestawione zostały dwa 
skrajnie kontrastujące ze sobą obra-
zy: wrzawa, chaos, walka – spory, 
sfory, zwady czyli spór ojca z synem 
(Maciej Boryna i Antek Boryna) 
oraz spokój jako symbol „anielskiej 
duszy” (parobek Kuba). Celem nie 
było idealizowanie wsi. 

- Obok sielskich pejzaży, ro-
mantycznej wizji wsi spokojnej 
i wesołej, istnieje także ta przy-
ziemna i mniej reprezentacyjna 
część życia. Hołdujemy sztuce, 
która jest nie tylko ładnym es-
tetycznym obrazkiem, ale która 
komentuje rzeczywistość i daje 
miejsce na refleksję i dyskusję. Na 
naszych przystankach jest jak w 
rzeczywistości. Niekiedy roman-
tycznie optymistycznej, czasem 
bezwzględnej i brutalnej – mówi 
B. Gortat.

Warto wspomnieć, że chłopi 
na przystanku w Górze Bałdrzy-
chowskiej to kolejna realizacja “Tu 
brzozy”. W 2015 roku fundacja w 
Nowym Pudłowie stworzyła na 
przystanku reprodukcję “Babiego 
lata” Józefa Chełmońskiego. W ubie-
głym roku powstał dedykowany 
folklorowi sieradzkiemu przysta-
nek w Pudłówku.

(ps)

Niektórzy mieszkańcy widzą 
na obrazie krew. Fundacja 
wyjaśnia, że to poświata od 
zachodzącego słońca 
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W Uniejowie można było poczuć 
świąteczną atmosferę. Po raz 
szósty przy termach odbył się 
Jarmark Bożonarodzeniowy.

W 15 domkach wystawienniczych, 
można było znaleźć świąteczne ozdo-
by i smakołyki. Lady wystawienni-
cze kusiły aromatycznymi serami, 
przyprawami, oscypkami, miodami, 
pierogami, pysznymi przetworami, 
rękodziełem oraz różnorodnością 
ozdób.

Była to doskonała okazja, aby 
bez pośpiechu kupić prezenty lub 
tradycyjne akcesoria świąteczne, 

W Domu Pracy Twórczej w Uniejo-
wie uroczyście wręczono medale 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Medale otrzymali: 

Elżbieta i Kazimierz Wieczorek z 
Uniejowa, Maria i Kazimierz Win-
niccy z Uniejowa, Henryka i Józef 
Stołowscy z Kuczek, Daniela i Leszek 
Skiera z Orzeszkowa-Kolonii, Geno-
wefa i Szczepan Siwińscy z Unie-
jowa, Wanda i Jerzy Zimnowłoccy 
z Uniejowa, Krystyna i Kazimierz 
Izydorczykowie z Uniejowa, Alicja 
i Wacław Polaszczykowie z Woli 
Przedmiejskiej, Helena i Czesław 

Bugajakowie z Uniejowa, Mirosława 
i Kazimierz Cichoccy z Uniejowa, 
Zofia i Bogumił Izydorczykowie z 
Felicjanowa, Janina i Kazimierz Ku-
rzawa z Wielenina, Janina i Henryk 
Głowaccy z Czepowa, Genowefa i 
Jerzy Kozłowscy z Brzezin, Teresa i 
Antoni Urbańscy z Lekaszyna, Janina 
i Kazimierz Jaszczura z Uniejowa, 
Teresa i Jan Mazurowie z Rożniato-
wa, Marianna i Władysław Klata z 
Ostrowska, Helena i Włodzimierz 
Grubscy z Brzozówki, Helena i 
Antoni Galochowie z Uniejowa, 
Stanisława i Jan Kałużni z Uniejowa.

złoTe gody 

Poddębice Ko ś c ió ł  p r z e -
strzega wiernych 

przed kupowaniem opłatków, 
które nie zostały poświęcone. 
W informacjach zawieszonych 
w parafialnej gablocie mowa 
jest o nieważnych opłatkach 
oferowanych w supermarke-
tach i innych sklepach. Parafia 
ostrzega też przed osobami, 
k tóre chodzą po domach 
sprzedając opłatki bez pozwo-
lenia proboszcza. 

Księża przypom i nają,  że 
sprzedający opłatki musi mieć 
przy sobie pisemne pozwole-
nie wydane przez parafię. Jeśli 
nie jest w stanie go pokazać, 
prawdopodobnie opłatki nie są 
poświęcone.

Kapłanom nie podoba się, 
że wiele osób przed świętami 
kupuje opłatki tam, gdzie im 
wpadną w oko w trakcie zaku-
pów. Księża przypominają, że 
opłatek powinno kupować się w 

zakrystii a nie w supermarkecie. 
– Opłatek w sklepie i kościele 

jest taki sam, ale nie ten sam. 
Różnica leży w tradycji i sym-
bolice. Gdy przyjmujemy go od 
wysłanników parafii, dajemy 
znak swojego związku ducho-
wego ze wspólnotą w wierze 
– mówią duchowni.

Opłatek – symbol miłości, 
przebaczenia i pojednania – po-
jawił się w czasach pierwszych 
chrześcijan. Po łacinie nazy-
wano go “oblata”, czyli chleb 
lub dar ofiarny. Dzielono się 
nim podczas spotkań wspólnot 
działających w ukryciu. Zanikł 
w średniowieczu, pozostając 
wigilijnym zwyczajem w Polsce, 
na Litwie czy Ukrainie. W XIX 
w. opłatek był ozdobą świą-
tecznego drzewka. W czasach 
rozbiorów i wojen łamanie się 
nim było nie tylko manifestem 
wiary, ale też patriotyzmu.

(ps)

Świąteczny jarmark

które do domów wniosą świąteczny 
klimat Bożego Narodzenia.

opłatki z supermarketów 
i od oszustów
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 265: Co głowa, to zdanie.
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* Przedszkolak pyta kolegę: - Co do-
stałeś na gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówi-
łeś, że dostaniesz lepsze prezenty! - 
To super prezent! Dzięki niej zarabiam 
codziennie złotówkę! - W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

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

* Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. 
Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a 
jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnie-
rzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  
Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

* - Halo, czy to firma “Święta na telefon”? 
- Tak. 
- Co można u was zamówić? 
- Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, renifery, prezenty... 
- To poproszę trzy Śnieżynki i dwa litry wódki. 

Wigilijna zupa grzybowa
Składniki:
1 szklanka prawdziwków suszonych
1 szklanka podgrzybków suszonych
1 łyżka mąki
1 łyżka masła
1 łyżka octu z malin
włoszczyzna (obficie! 2 duże pietruszki, 
trzy marchewki, mały seler, por, pół wło-
skiej kapusty)
1 ząbek czosnku
1 cebula
śmietana 18%
makaron do zupy (najlepiej jajeczny)
Etapy przygotowania:
Grzyby zalać wodą i odstawić na kilka 
godzin (albo na noc). Ugotować w tej 
samej wodzie do miękkości. Osobno 
ugotować włoszczyznę w 3 litrach 
osolonej wody (po gotowaniu powinno 
zostać ok. 2/3 płynu), usunąć warzywa, 
ewentualnie przetrzeć przez sitko do 
wywaru. Przecedzić przez sitko wodę 
po grzybach i dodać do wywaru. Po-
kroić drobno cebulę i obrany ząbek 
czosnku, zeszklić na maśle, dodać mąkę, 
wymieszać i zalać wywarem. Ostudzo-
ne grzyby pokroić w paski i dodać do 
wywaru. Zaprawić octem z malin, solą 
i pieprzem do smaku oraz śmietaną. 

Osobno w osolonej wodzie ugotować 
makaron. Można przybrać świeżą, posie-
kaną natką pietruszki.

Pieczony karp ze szpinakiem i serem 
żółtym pod beszamelem

Składniki:
Ryba:
1 kg karpia
pół szklanki startego sera żółtego, np. 
Gouda MSM Mońki
300 g szpinaku 
sok z 1/2 cytryny
1,5 łyżki przyprawy do ryb
4 łyżki oleju do smażenia
2 łyżki masła klarowanego
Sos:
3 łyżki masła
3 czubate łyżki mąki pszennej
1,5 szklanki mleka
2 liście laurowe
szczypta startej gałki muszkatołowej

Etapy przygotowania:
Rybę oczyścić i opłukać pod chłodną, bieżącą 
wodą. Płaty pokroić na 4-6 kawałków, przy-
prawić solą, pieprzem i przyprawą do ryb, a 
następnie skropić sokiem z cytryny. Odstawić 
na 3 godziny. W tym czasie poddusić szpinak. 
Następnie na rozgrzanej patelni z olejem 
obsmażyć kawałki ryby (po 3 minuty z każdej 
strony). Nasmarować żaroodporne naczynie 
masłem i ułożyć w nim rybę. W rondelku 
rozpuścić masło, a następnie stopniowo 
dodawać mąkę. Po połączeniu składników 
zdjąć naczynie z ognia i dodać zimne mleko 
energicznie mieszając, aby powstała jedno-
lita, gładka masa. Całość postawić znów na 
ogniu, dodać liść laurowy i gotować przez 5 
minut mieszając. Doprawić solą, pieprzem 
oraz szczyptą gałki muszkatołowej. Następ-
nie na rybie ułożyć warstwami: szpinak, starty 
ser żółty i ponownie szpinak. Całość zalać 
przygotowanym sosem. Przykryć naczynie, 
wstawić na 20 minut do rozgrzanego pie-
karnika i piec w 180°C. Danie po upieczeniu 
podawać z dodatkami lub świeżym, białym 
pieczywem. 

Świąteczny sernik pomarańczowy
Składniki:
Spód:
7 dużych daktyli (ok. 150 g, waga bez pestek)

120 g orzechów laskowych (wcześniej 
uprażonych i pozbawionych skórek) zblen-
dowanych na mąkę
120 g surowego kakao w proszku
70 g nierafinowanego oleju kokosowego
Sernik:
1500 g ricotty
200 g tłustej śmietany (30% lub więcej)
3 laski wanilii (ziarenka)
skórka otarta z jednej pomarańczy
30 ml likieru pomarańczowego
120 g orzechów laskowych (wcześniej 
uprażonych i pozbawionych skórek) zblen-
dowanych na mąkę
50 g fruktozy (lub 100 g cukru pudru)
2 pomarańcze
płatki migdałowe do dekoracji
Etapy przygotowania:
Przygotuj spód: wypestkowane daktyle 
porwij na kawałki i wrzuć do miski. 
Dodaj sproszkowane kakao, mielo-
ne orzechy (120 g), olej kokosowy i 
zagnieć do uzyskania lepkich ziemi-
stych grudek. Masę na spód przełóż 
do tortownicy wyłożonej papierem 
do pieczenia, wyrównaj i starannie 
ugnieć. Rozgrzej piekarnik do tem-
peratury 180 stopni. Ricottę, creme 
fraiche, fruktozę i mielone orzechy 
laskowe (120 g) dodaj do misy robota 

kuchennego i zmiksuj. Dodaj wanilię, 
skórkę startą z pomarańczy i likier, 
ponownie krótko zmiksuj. Wyłóż masę 
serową na spód, wyrównaj i odstaw. 
Pomarańcze obierz ze skóry i białej 
błony (albedo), pokrój w plasterki 
i ułóż na wierzchu sernika. Owoce 
oprósz cukrem kokosowym lub in-
nym (opcjonalnie). Wstaw sernik do 
piekarnika (180 stopni) na 15 minut, 
po czym zmniejsz temperaturę do 
120 stopni i piecz ciasto kolejne 45-
50 minut. Masa serowa nie zawiera 
jajek ani mąki, dlatego nadaje się do 
jedzenia nawet surowa. Wyjmij sernik 
z piekarnika i odstaw do ostygnięcia. 
Przestrzeń pomiędzy plastrami poma-
rańczy posyp uprażonymi na patelni 
płatkami migdałowymi. Wstaw sernik 
do lodówki, najlepiej na noc. Przecho-
wuj ciasto w lodówce. Orzechy laskowe 
zblenduj w blenderze. Możesz również 
użyć gotowej mąki orzechowej.
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Blisko 800 dzieci spotkało się z Mikołajem i jego pomocnikami podczas Miejskiej Gwiazdki, zorgani-
zowanej w piątek w Hali Sportowej. W tym roku w „Pracowni św. Mikołaja”, do której najmłodszych 
mieszkańców Ozorkowa zaprosił burmistrz Jacek Socha, na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. wspólna 
zabawa z bajkowymi postaciami. 
Uwieńczeniem wspólnych tańców i pląsów było spotkanie z Mikołajem. W „Pracowni św. Mikołaja” zorganizowano 
także warsztaty artystyczne, podczas których dzieci wykonywały m.in. świąteczne ozdoby i kartki noworoczne. 
Jak co roku, dla wszystkich uczestników przygotowano słodkie prezenty. Miejska Gwiazdka organizowana jest 
od 2011 r. z inicjatywy burmistrza Jacka Sochy.

Tekst i fot. UM Ozorków

pracownia św. mikołaja w ozorkowie
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Pani Krystyna nie 
może odżałować tego, 

że uległa reklamie prasowej i 
napisała do Ewy G., przedstawia-
jącej się w jednej z ogólnopolskich 
gazet jako jasnowidzka i wróżka. 
Ozorkowianka ze łzami w oczach 
opowiada o listach od Ewy G. z 
żądaniami finansowymi. Wróżka 
co miesiąc domaga się od starszej 
pani prawie 100 złotych. 

- Nie mogę już tego psychicznie wy-
trzymać. Jestem schorowana i każdy 
taki list kosztuje mnie dużo zdrowia. 
Najgorsze jest to, że ta niby wróżka 
staje się coraz bardziej natarczywa – 
usłyszeliśmy. 

Pani Krystyna mieszka sama. 
Nie ukrywa, że odpowiedziała na 
prasowy anons z powodu swojej 
samotności. Chciała jedynie z kimś 
korespondować, aby poradzić sobie 
ze smutkiem.

- Mam już skończone 83 lata.  
W niektóre dni dopada mnie depresja. 
Siedzę tak sama w tych czterech ścia-
nach, nie mam się do kogo odezwać. 
Pomyślałam więc sobie, że napiszę do 
tej wróżki. Wyobrażałam to sobie, że 
będziemy korespondować i dzielić się 
swoimi wrażeniami. Nie zdawałam 
sobie nawet sprawy, jakie mogą być tego 
konsekwencje – mówi zrozpaczona 
kobieta. 

Pierwszy list ozorkowianka wysłała 
do jasnowidzki w maju. Odpowiedzia-
ła na reklamę wróżki, która zachwalała 
swoje umiejętności i obiecywała dar-
mową pomoc w kłopotach. 

- Byłam przekonana, że to nic nie 
kosztuje. Tak zresztą, jak było napisane 
w tym ogłoszeniu. Wróżka twierdziła, 
że chciała podzielić się swoim darem. O 

SZTuCZNa 
ChOINKa Na plaCu 

Jak informuje urząd miasta, na placu Jana 
Pawła II pojawi się nowa ozdoba - świą-

tecznie przystrojona i oświetlona sztuczna choinka, 
która została zakupiona kilka dni temu. Choinka ma 
9 metrów wysokości, będzie instalowana w pobliżu 
fontanny za pomocą podnośnika. Firma zapewnia, że 
dziś wieczorem dekoracja będzie gotowa.

Boją się swoich sąsiadów 
Ozorków Lokatorzy jednej z 

kamienic przy pl. Jana Pawła II twierdzą, że ich niektórzy sąsiedzi z pobliskiego budynku  schodzą się do piwni-cy, w której piją alkohol. 
- Urządzili sobie w pomieszcze-niu naszej starej pralni spelunę. Poustawiali tam nawet fotele i lodówkę. Kiedyś zwróciłem im uwagę, to o mało mnie nie po-bili – usłyszeliśmy od jednego z lokatorów.
Mieszkańcy mają nadzieję, że policja podejmie skuteczniejsze interwencje. Póki co, przyjazdy funk-cjonariuszy na niewiele się zdają. 

- W końcu dojdzie tu do jakiejś tragedii. Po wypitym alkoholu ci ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jak się zachowują. Są wulgarni i agresywni. Poza tym w piwnicy palą papierosy, może dojść do pożaru – mówi mężczyzna, który zgłosił redakcji problem. 
Niestety, opisywana przez nas kamienica przy pl. Jana Pawła II nie jest jedynym miejscem w mieście, gdzie lokatorzy skarżą się na delikwentów nadużywających alkoholu. 

(stop)

W piwnicy regularnie pity jest alkohol – twierdzą lokatorzy kamienicy

starsza pani przeklina 
wróżkę!

żadnych pieniądzach nie było mowy – 
twierdzi Krystyna F.

Już w pierwszym liście od wróżki w 
kopercie był blankiet z numerem konta 
na które ozorkowianka miała wpłacić 
99 złotych. Starsza pani powiedziała 
Reporterowi, że już wtedy przestra-
szyła się nie na żarty. Napisała do jasno-
widzki, że jest zaskoczona żądaniem i 
nie chce już dalej korespondować. 

- To nic nie dało. Co miesiąc otrzy-
muję listy z blankietami do zapłaty. 
Ostatnie listy są bardzo natarczywe i 
dziwne. Wróżka zażądała ode mnie, 
abym jej przysłała odciski swoich 
palców. Podejrzewam, że chodzi tu 
o jakieś machlojki. Tym bardziej, że 
wcześniej chciała, żebym przesłała jej 
wszystkie swoje dane osobowe, łącznie 
z numerem swojego konta bankowego 
i numerem telefonu.

Tego już dla ozorkowianki było za 
wiele. Zdecydowała się odwiedzić miej-
scowy komisariat policji. Niestety, tu też 
czekała na nią niemiła niespodzianka. 

- Przy okienku powiedziałam dy-
żurującemu policjantowi, że chciałam 

zgłosić sprawę o nękanie. Usłyszałam, 
że mam czekać na funkcjonariusza, 
który mnie przesłucha. Siedziałam 
tam w poczekalni ponad pół godziny. 
Nikt się mną nie zainteresował. Zrobi-
ło mi się słabo i gorąco, więc wyszłam 
z komisariatu. 

Pani Krystyna zamierza w spra-
wie oszustwa napisać do Komendy 
Głównej Policji. Wysłała również 
list do redakcji gazety, w której pu-
blikowane jest ogłoszenie rzekomej 
jasnowidzki. 

- Chciałam wszystkich przestrzec 
przed takimi ogłoszeniami. Nabijają 
ludzi w butelkę. Jestem przekonana, że 
takich oszukanych osób jak ja, jest dużo 
więcej – usłyszeliśmy. 

Reporter sprawdził warszawski 
adres pod którym figuruje Ewa G. 
Okazało się, że w budynku przy Mar-
szałkowskiej nie ma żadnej siedziby 
wróżki. Jest tam jedynie tzw. wirtual-
ne biuro za pośrednictwem którego 
możliwe jest jedynie wynajęcie skrytki 
adresowej. 

(stop) 

Pani Krystyna ma dosyć listów od wróżki żądającej pieniędzy
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Do redakcji wpłynę-
ło pismo od radnych 

PiS, którzy ustosunkowali się 
do wcześniejszych wypowiedzi 
samorządowców z opozycji ws. 
sesji na której omawiana była 
nowa taryfa za wodę i ścieki oraz 
wieloletni plan inwestycyjny. 

„Jako radni, wybrani głosami 
mieszkańców tego miasta, jeste-
śmy zobowiązani sumiennie i 
rzetelnie wypełniać obowiązki 
wynikające z przyznanego nam 
mandatu. W trakcie trwającej 
sesji przedłożono nam dwa nowe 
projekty uchwał, podpisane przez 
grupę radnych, które wcześniej 
nie były nawet omawiane na 
posiedzeniach komisji rady miej-
skiej. Projekt uchwały w sprawie 
odmowy zatwierdzenia wielolet-
niego planu rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych nie 
został parafowany przez radcę 
prawnego. Z naszych informacji 
wynika, że radcowie prawni mieli 
wątpliwości co do zgodności przy-
gotowanego przez grupę radnych 

projektu uchwały z przepisami 
prawa i dlatego nie parafowali 
tego projektu. Prezes spółki OPK 
nie został poproszony o zabranie 
głosu i ustosunkowanie się do 
przedłożonych na sesji projektów 
uchwał. Uważamy, że wymagała 
tego ranga problemu oraz troska o 
interes mieszkańców miasta. Klub 
radnych PiS został zaskoczony taką 
sytuacją. Wprowadzono do porząd-
ku obrad projekt uchwały, który 
budzi wątpliwości nie tylko co do 
swojej zgodności z obowiązującym 
prawem. Wyrażamy obawę, że skut-
ki podjęcia tej uchwały mogą mieć 
wpływ na mieszkańców miasta. 
Klub radnych zdecydował się nie 
brać udziału w głosowaniu nad 
projektami, które nie dość, że zo-
stały przedłożone klubowi dopiero 
w trakcie obrad sesji, to jeszcze 
budzą wątpliwości co do swojej 
zgodności z prawem” - czytamy. 

Pod pismem podpisali się: Ka-
rolina Ewert-Mrowińska, Małgo-
rzata Eljasik, Magdalena Micha-
lak, Dariusz Plaskota, Ryszard 
Kałużny.

21 grudnia ozorkow-
ski oddział PCK zor-

ganizuje wigilię dla osób ubogich.
- Uczestnikami spotkania są oso-

by znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, wytypowane przez 
MOPS. Jest to, w zależności od roku, 
od 70 do 100 osób. Wieczerza odby-
wa się w SP2 (wcześniej gimnazjum) 
przy ul. Lotniczej. Zebrani oglądają 
jasełka w wykonaniu uczniów, 
następnie zasiadają do wigilijnego 
stołu i otrzymują paczki. Co roku 
miasto dofinansowuje organizację 
wigilii dla osób ubogich w ramach 
dotacji udzielanej PCK na tego 
rodzaju działania. Akcje wspierają 
także lokalni sponsorzy, część 
środków pochodzi z budżetu PCK 
– mówi Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza. 

Wigilia 
dla samotnych 

i ubogich

radni pis o sesji

Czy zamieszka z dziećmi 
w byłej melinie?
Ozorków - Lokal socjalny za-

proponowany przez 
urząd miasta w drewniaku przy 
ul. Wigury, to była melina. 
Wcześniejsze mieszkania rów-
nież były w katastrofalnym sta-
nie. Brakuje mi już słów – słyszy-
my od Sylwii M., matki dwójki 
dzieci. Magistrat tłumaczy, że 
lokale socjalne charakteryzują 
się obniżonym standardem i 
oczekiwania ozorkowianki są 
zbyt wygórowane. 

Pani Sylwia stara się o lokal 
socjalny od 6 lat. Pierwsza propo-
zycja od miasta – jak usłyszeliśmy 
– była najlepsza. Samotna matka 
nie przyjęła jednak mieszkania 
przy ul. Wyszyńskiego. 

- Powiem szczerze, że być może 
to był błąd, iż nie przyjęłam tego 
lokalu. Myślałam jednak, że mia-
sto będzie jeszcze dysponować 
lepszymi mieszkaniami. Główny 
problem tamtego mieszkania doty-
czył wspólnego korytarza. Kuchnia 
i łazienka nie były w mieszkaniu, 
trzeba było do tych pomieszczeń 
przejść przez korytarz. Mam małe 
dzieci i dlatego nie zgodziłam się 
na takie warunki – mówi ozorko-
wianka. - Niestety, dwa następne 
lokale socjalne okazały się jeszcze 
większymi ruinami. 

Sylwia M. nie przyjęła też lokalu 
przy Listopadowej. Najprawdopo-
dobniej odrzuci także propozycje 
magistratu dotyczącą mieszkania 
w zabytkowym drewniaku przy 
ul. Wigury. 

- Były lokator zmarł w tym 
lokalu, jak się dowiedziałam nad-
używał alkoholu. Schodzili się do 
niego różni amatorzy procentów, 
to była melina. Koszty remontu 
tego mieszkania są bardzo wyso-
kie. Nie stać mnie na taki remont. 
Boję się, że jak odmówię przyjęcia 
tego mieszkania, to miasto wykre-

śli mnie z listy osób oczekujących 
na przydział lokalu socjalnego. Nie 
wiem, co ma robić.

- W lokalach socjalnych czynsz 
wynosi 0,94 zł za mkw. i są to lokale 
przyznawane osobom, których nie 
stać na utrzymanie mieszkania z 
wyższym czynszem (w mieszka-
niach komunalnych czynsz wynosi 
3,44 zł za mkw.). Mieszkania te są 
pozyskiwane po innych najemcach 
i wtedy są przedstawiane osobom 
oczekującym na liście. W części z tych 
lokali nie ma wszystkich udogodnień, 
wiele wymaga remontów; większych 
lub mniejszych. Miasto zawsze po-
kazuje mieszkanie w stanie przed 
remontem i zawsze partycypuje w 
kosztach remontu; wielkość udziału 
finansowego miasta i zakres prac są 
ustalane indywidualnie z każdym 
potencjalnym najemcą. Pani Sylwia 
do 14 grudnia nie skontaktowała się 
z pracownikami urzędu miejskiego, 
by omówić tę kwestię. Jeśli p. Sylwia 
odmówi przyjęcia kolejnego lokalu, 
opinię na temat jej ewentualnego wy-
kreślenia z listy oczekujących wyda 
społeczna komisja mieszkaniowa i na 
podstawie tej opinii burmistrz wyda 
decyzję – informuje Izabela Dobry-
nin, rzecznik magistratu. 

Obecnie na liście oczekujących 
na lokal socjalny znajduje się 100 
rodzin, w tym roku przyznano 16 
lokali socjalnych. 

(stop)

Pani Sylwia najprawdopodobniej nie przyjmie lokalu w drewniaku przy  
ul. Wigury

15 grudnia ukończono układanie 14 
belek nośnych na budowanym mo-
ście na ul. Południowej w Ozorkowie. 
W ten sposób, po kilku tygodniach 
prac przygotowawczych i konstruk-
cyjnych, połączono brzegi Bzury. 
24-tonowe belki osadzone są na tzw. 
przyczółkach, czyli żelbetonowych 
konstrukcjach zbudowanych po obu 
stronach rzeki. Na belki zostanie 
nałożona płyta mostu, na której 
zostanie zbudowana jezdnia, ścieżka 
rowerowa, chodnik i barierki. Nowy 
most ma być gotowy w styczniu 
2018 r., jednak na tym nie zakończą 
się prace na Południowej.

Do połowy przyszłego roku prze-
budowana zostanie cała jezdnia, za-
kończona budowa mniejszego ronda 
u zbiegu ulic: Południowa, Unii i Ko-
chanowskiego oraz powstanie nowe, 
duże rondo u zbiegu ul. Zgierska/Połu-
dniowa/Wyszyńskiego/Maszkowska/
Średnia. Na razie przeprowadzono 
w tym miejscu wycinkę drzew pod 
plac budowy oraz prace związane z 
zabezpieczeniem istniejącej i ułożeniem 
nowej podziemnej infrastruktury tech-
nicznej pod mającym powstać rondem 
i wokół niego.

Połączono 
brzegi Bzury
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Kości potrzebują nie tylko wapnia. Żeby kości były mocne, trzeba 
dostarczyć im też witaminy D, dzięki której wapń jest właściwie 
przyswajany przez organizm. Wiosną i latem masz sprawę ułatwioną. 
Wystarczy, że pobędziesz 15 minut dziennie na słońcu - witamina D 
pod wpływem promieni słonecznych jest syntetyzowana w skórze. Źró-
dłem witaminy D jest też kurczak, łosoś, makrela, śledź. Ale zawierają 
też dużo białka i na to trzeba uważać. Nadmiar białka może bowiem 
zwiększyć wydalanie wapnia z moczem nawet o 50 proc. Natomiast 
chude mleko i jego przetwory - mimo że też zawierają białko - jedz do 
woli. Dostarczają mnóstwo wapnia, co z nawiązką wyrównuje straty. 
Jedz też cytrusy. Są kopalnią witaminy C, która bierze udział w syntezie 
kolagenu, ważnego składnika kości.

Goździki to przyprawa, która 
znalazła szerokie zastosowa-
nie. Goździki mają właściwości 
znieczulające i odświeżające, 
dlatego ich żucie lub ssanie to 
sprawdzony sposób na ból zęba 
i nieświeży oddech. Jakie inne 
właściwości mają goździki?

Goździki lub olejek goździko-
wy na ból zęba i głowy

Goździki pomogą w przypadku 
dolegliwości bólowych - wszystko 
dzięki zawartemu w nich euge-
nolowi, który ma właściwości 
lekko znieczulające. Wystarczy 
z 1/4 łyżeczki goździkowego 
proszku i jednej łyżeczki olejku 
cynamonowego sporządzić pastę, 
którą smaruje się czoło przy bólu 

Pomarańcza jest znakomitym źró-
dłem witaminy C, beta-karotenu 
i witamin z grupy B. Pomarańcze 
warto jeść z błonkami oddzielają-
cymi cząstki owocu - są dobrym 
źródłem błonnika i flawonoidów 
wzmacniających działanie witaminy 
C. Olejek pomarańczowy ma zaś 
właściwości uspokajające i prze-
ciwdepresyjne.

Pomarańcza ma dużo beta-karo-
tenu i witaminy C oraz wody. Woda 
doskonale wypłukuje z organizmu 
toksyny, a witamina C jest cenionym 
antyoksydantem, który unieszkodli-
wia agresywne cząstki tlenu powsta-
jące m.in. z powodu stresu, palenia 

papierosów, alkoholu, małej ilości 
snu. Jedna pomarańcza pokrywa 
dzienne zapotrzebowanie na wita-
minę C. Czerwone pomarańcze, poza 
beta-karotenem, produkują również 
antocyjany, odpowiedzialne za cha-
rakterystyczną, krwistoczerwoną 
barwę dojrzałych owoców.

Pomarańcze dostarczają też dużo 
witamin z grupy B (w tym kwas folio-
wy) korzystnych dla skóry i nerwów 
oraz cennego potasu, od którego zale-
ży prawidłowe ciśnienie krwi i rytm 
serca. Zawierają substancje blokujące 
pierwszą fazę powstania komórek 
nowotworowych i związki o działa-
niu przeciwbakteryjnym.

Pomarańcze obfitują w błonnik 

pokar-
mowy, który usprawnia przemianę 
materii. Warto jeść pomarańcze razem 
z błonkami rozdzielającymi cząstki 
oraz białą częścią skórki. Znajdują 
się tam bowiem flawonoidy, które 
wzmacniają działanie witaminy C. To 
właśnie dlatego witamina C natural-
nego pochodzenia jest lepiej przyswa-
jalna niż jej syntetyczny odpowiednik.

Pomarańcze są bogatym źródłem 
związków polifenolowych, zarówno 
kwasów fenolowych, jak i flawono-
idów. Pomarańcze zawierają takie 
związki, jak flawanony, hesperydyna, 
naringenina. Zawartość związków 
polifenolowych ogółem w soku po-
marańczowym wynosi 370-7100 
mg/l, dla porównania - w jabłkowym 
23-250 mg/l.

Szminka pięknie podkreśli uro-dę zadbanych ust, a może rów-nież poprawić ich kształt.
- Wąskie usta łatwo optycznie powiększyć. Konturówką o ton jaśniejszą od koloru ust, zaznacz kontur tuż nad linią warg, a następnie delikatnie rozmaż go do wewnątrz. Pomaluj usta jasną szminką, np. w odcieniu nude, bla-dy róż. By dodatkowo je uwypu-klić, nanieś odrobinę błyszczyku na sam środek warg.

- Można poprawić proporcje warg. Najpierw rozjaśnij kontur ust podkładem w odcieniu skóry. 

Następnie cielistą kredką obrysuj wąską wargę tuż ponad jej natu-ralną linią, a na szerszej wardze narysuj kontur od wewnątrz, nie dochodząc jej krawędzi. Pomaluj usta szminką, a środek wąskiej wargi dodatkowo rozświetl kroplą błyszczyku.
- Opadające kąciki nadają twa-rzy smutny wyraz, więc warto je optycznie unieść. Nanieś na kąciki jasny korektor w płynie i przypudruj. Konturówką w na-turalnym odcieniu obrysuj wargi tuż powyżej kącików i pomaluj usta szminką.

Zastrzyk antykoncepcyjny to 
dobra metoda antykoncepcyjna 
dla zapominalskich i dla kobiet 
karmiących piersią, ale trzeba 
pamiętać, że ma znacznie prze-
dłużone działanie. Jeśli więc 
wystąpią skutki uboczne, na ich 
ustąpienie trzeba będzie po-
czekać parę miesięcy. Sprawdź, 
jakie wady i zalety ma zastrzyk 
antykoncepcyjny.

Dla kogo zastrzyk 
antykoncepcyjny?

Zastrzyk jest zalecany kobietom 
karmiącym piersią, bo nie zawiera 
estrogenu hamującego laktację. 
Może być stosowany przez panie, 
które z różnych względów nie 
mogą brać tradycyjnych tabletek 

antykoncepcyjnych – np. z powodu 
schorzeń wątroby.

Przeciwwskazania do stosowa-
nia zastrzyku antykoncepcyjnego 
to m.in. choroby układu krążenia, 
nadciśnienie tętnicze, choroby za-
torowo-zakrzepowe.

Jak stosować zastrzyk 
antykoncepcyjny

Raz na trzy miesiące w ciągu 
pierwszych 5 dni cyklu pielęgniarka 
albo lekarz robi domięśniowy za-
strzyk. Gdy kobieta rodziła, a nie kar-
mi piersią, zastrzyk robi się 5 dni po 
porodzie, a jeśli karmi - w 6. tygodniu 
od porodu. Niektóre kobiety same 
podają sobie lek, ale nieumiejętnie 
zrobiony zastrzyk jest bolesny.

Korzyści jakie daje 
antykoncepcja w zastrzyku

•  wysoka skuteczność: 0,2 w w 
skali Pearla 

•  o zastosowaniu środka trzeba 
pamiętać tylko raz na kwartał 

•  preparat działa antykoncepcyj-
nie zaraz po podaniu 

•  zmniejsza ryzyko rozwoju 
endometriozy i dolegliwości 
związane z PMS

Zastrzyk antykoncepcyjny: wady

•  przeciwwskazania takie, jak w 
przypadku pozostałych prepa-
ratów hormonalnych 

•  sprzyja zakrzepom, zwiększa 
ryzyko osteoporozy 

•  zdarza się, że po zastrzyku 
kobiety mają przeciągające się 
krwawienia miesiączkowe 

•  stosowanie preparatu przez 1-2 
lata może spowodować przy-
rost wagi o ok. 3 kg, przez 4-6 
lat nawet o 5-6 kg 

•  zastrzyk wywołuje długotrwa-
ły efekt antykoncepcyjny; w 
ciążę można zajść średnio po 
10 miesiącach od ostatniego 
wstrzyknięcia 

Kusząco kształtne usta, czyli sposoby na poprawę konturu ust

dieta na mocne kości

Dlaczego warto jeść pomarańcze?

Zdrowszy sok pomarańczowy czy świeża pomarańcza? 
Świeży owoc pomarańczy zawiera więcej korzystnych dla zdrowia 
składników, ale organizm człowieka lepiej przyswaja je z soku – 
twierdzą naukowcy, którzy wyniki swoich badań opublikowali w 
„Journal of Agricultural and Food Chemistry”. Zdaniem naukowców 
pasteryzowany sok pomarańczowy zawiera, co prawda, mniej 
zbawiennych dla zdrowia związków – jest nieco uboższy w 
karotenoidy, flawonoidy i witaminę C, ale substancje te po 
przetworzeniu są lepiej przyswajalne i mogą zostać efektywniej 
wykorzystane przez organizm człowieka.

ZASTRZYK ANTYKONCEPCYJNY: zalety i wady
•  bywa, że po odstawieniu leku 

miesiączkę musi wywołać gi-
nekolog 

Ile kosztuje zastrzyk antykon-
cepcyjny?

Cena zastrzyku antykoncepcyj-
nego to około 40 zł - jedna iniekcja 
starczy na 3 miesiące.

goŹdziki - właŚCiwoŚCi leCzniCze i zastosowanie

Do małego słoiczka miodu (oko-
ło 125 ml) wrzuć 6 goździków i 
wymieszaj z miodem, lekko je 
ugniatając. Całość pozostaw na 
noc. Rano usuń goździki i wymie-
szaj syrop. Należy go zażywać 
po 1 łyżeczce dziennie. Zawarte 
w syropie olejki eteryczne roz-
rzedzą zalegającą wydzielinę i 
ułatwią jej odkrztuszanie, a tak-
że zmniejszą chrypkę. Ponadto 
zarówno miód, jak i olejek ete-
ryczny z goździków działa bar-
dzo silnie przeciwbakteryjnie.

głowy oraz inne bolące miejsca. 
Przy bólu zęba zalecane jest żucie 
goździka lub namoczenie waty w 
olejku goździkowym i przyłożenie 
do bolącego miejsca.

Goździki obniżą poziom
 cholesterolu

Kilka gramów goździków dzien-
nie wspomaga produkcję insuliny, a 
przy tym obniża poziom cholestero-
lu - potwierdziły to badania opisane 
w 2006 roku na spotkaniu Expe-
rimental Biology w San Francisco. 
Badania wykazały, że u wszystkich, 
którzy jedli goździki, bez względu 
na ilość, nastąpiło obniżenie pozio-
mu glukozy, trójglicerydów oraz 
“złego” cholesterolu LDL. Poziom 
“dobrego” cholesterolu HDL pozo-
stał bez zmian.

Goździki na przeziębienie

Antyseptyczne i przeciwbólowe 
właściwości goździków sprawiają, 
że podczas przeziębienia lub grypy 

szybciej dojdzie się do zdrowia. 
Goździki złagodzą ból gardła, ka-
szel i udrożnią zatkany nos.

Goździki na świeży oddech

Ssanie całych goździków usuwa 
z ust nieprzyjemny zapach, np. 
czosnku. Podobno w czasie pano-
wania dynastii Han poddani, nim 
stanęli przed obliczem cesarza, 
musieli włożyć goździki do ust, by 
zapach przyprawy zneutralizował 
przykrą woń z ich ust.

Olejek goździkowy 
na przedwczesny wytrysk?

Podobno posmarowanie penisa 
kremem zawierającym olejek goź-
dzikowy opóźnia przedwczesny 
wytrysk. Nie ma na to dowodów 
naukowych, jednak od dawna 
wiadomo, że goździki to naturalny 
afrodyzjak.

W domu możesz zrobić syrop z 
goździków
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, badania sanitarno-
epidemiologiczne mile widziane.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne lub 
pokrewne, sumienność, dbanie o 
porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Szwaczka
Umiejętność szycia.
P.P.H.U. Aneta Filipiak
ul. Gębicka 92a
95-035 Ozorków
tel. 602 193 505

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny Małgorzata 
Gibska
ul. Kilińskiego 7B
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Kierowca C + E
Prawo jazdy kat C+ E, świadectwo 
kwalifikacji, badania lekarskie, 
psychotesty, karta kierowcy
MARKO – TRANSPORT Sp. z o.o.
Ul. 57 Pułku Piechoty Wlkp. 29
99-100 Łęczyca
Tel. 603-377-661
Praca na terenie kraju

Mechanik
Wykształcenie mechaniczne, 
umiejętność naprawy 

pojazdów mechanicznych, prace 
konserwujące
MARQS Mechanika Pojazdowa
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-646
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Kierowca autobusu
Umiejętność kierowania busem/ 
autokarem, prawo jazdy kat. D
MARQS Usługi Autokarowe
Marek Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca
Tel. 663-735-708
e-mail: marqsautokary@wp.pl

Piekarz
Umiejętność wypieku pieczywa, 
doświadczenie w zawodzie piekarza
Piekarnia Cukiernia
Krzysztof Rosiak
Ul. Kościelna 8
99-120 Piątek
Tel. 668-839-008

Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe 
– pielęgniarka, dyplom pielęgniarki, 
aktualne prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki.
Dom Pomocy Społecznej w 
Łęczycy
ul. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, 2 lata 
doświadczenia.
PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
CV na adres e-mail: praca@
proautomatic.pl
Praca w Łęczycy

Pracownik obszaru 
produkcyjnego
Chęć do pracy oraz sumienne 
i staranne wykonywanie 
obowiązków.
HTL – STREFA S.A.
ul. Lotnicza 21H
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 92 88

Spawacz
Uprawnienia spawacza MIG/MAG, 
mile widziane TIG.
LIDER CAR 

Firma Handlowa
ul. Bratysławska 13 ok. 18
94-040 Łódź
tel. 725 347 327
Praca w Jankowie

Pracownik produkcji (do 
przyuczenia)
Zdolności manualne, regeneracja 
części samochodowych.
LIDER CAR 
Firma Handlowa
ul. Bratysławska 13 ok. 18
94-040 Łódź
tel. 725 347 327
Praca w Jankowie

Pracownik magazynowy
Gotowość do podjęcia pracy.
HR GLOBAL GROUP Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. 691 552 501
Praca w Strykowie/Dobra

Masarz
Chęć do pracy.
Rzeźnictwo – Wędliniarstwo 
Franciszek Dariusz Niciak
Leźnica Mała 34a
99-100 Łęczyca
tel. 509 896 270

Sprzątaczka
Umiejętność sprzątania.
Firma „KO-MAR”
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy lub Piątku

Operator wózków widłowych
Dobra organizacja, chęć do 
pracy, kurs na obsługę wózków 
widłowych, doświadczenie w 
obsłudze wózków widłowych.
Frozen Foods Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61, 92-010 Łódź
tel. 603 077 769
Praca w Grabowie

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe handlowe, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
PHU Henryk Krysiak
ul. Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
tel. 601 326 206

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe lub 
średnie handlowe, obsługa kasy 

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie

ogłoszenie

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



fiskalnej, książeczka zdrowia, 6 m-cy 
doświadczenia.
PPUH „WIK-DOŚ”
ul. Spółdzielcza 2
99-335 Witonia
tel. 503 027 933

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A, 
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542 lub 24 721 23 07

Pielęgniarka środowiskowa 

/ środowiskowo-rodzinna / 
rodzinna
Wykształcenie średnie lub wyższe 
pielęgniarstwo, specjalizacja jak 
wyżej, mile widziane doświadczenie.
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „SALMED”
Stara Sobótka 18
99-150 Stara Sobótka
tel. 503 028 096

Pizzerman
Chęć do pracy, książeczka zdrowia.
Mała Gastronomia
Ireneusz Rosolak
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
tel. 506 170 859

Kredyty 
dla każdego  

Łęczyca Przedrynek 8 lokal 3.1

tel 507-017-833

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że

w dniach  19 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie tut. 
Organu podatkowego odbędą się spotkania informacyjno-eduka-
cyjne w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, którego obowiązek 
złożenia od 1 stycznia 2018 roku dotyczyć będzie wszystkich czynnych 
podatników podatku od towarów i usług.
W przypadku osób zainteresowanych takim spotkaniem prosimy  
o telefoniczny kontakt z Panią Mariolą Palczewską nr tel. 24 721 40 63 
w. 37 celem ustalenia terminu spotkania.

Warsztat samochodowy Leszcze 
113 zatrudni mechanika. Tel.: 609-
562-154

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

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we M-4 o pow. 60,67 m², parter w 
Ozorkowie lub zamienię na M-3 
własnościowe do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 m², parter w Ozorkowie. 
Tel.: 42-277-25-94

Wynajmę, sprzedam mieszkanie 
pow. 55 m² w Ozorkowie lub 
zamienię na kawalerkę. Tel.: 603-
044-492

Sprzedam dom jednorodzinny 

o pow.  200 m² w Daszynie. Tel.:  
723-461-053

Sprzedam działkę 2200 m² w cen-
trum Witoni. Ogrodzona, media, 
drzewka owocowe. Tel.: 698-514-
708

Wynajmę warsztat samochodowy 
w Łęczycy. Tel.: 533-455-287 lub 
24-721-59-67

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech. Tel.: 42-
277-25-94

Sprzedam sieczkarnię, dojarkę + 2 
konwie. Tel.: 507-330-281

Sprzedam silnik 5,5 kW z szajbą na 
pas z podstawką na kółkach, nowy 
wózek do wożenia woreczków, 
maszynę do obcinania cebuli lub 
3 silniki do niej osobno, kuchnię 
polską Grudziądz oraz 2 rowerki 
dziecinne w dobrym stanie w tym 
jeden to BMX Puma mały. Tel.: 
507-330-281.

Sprzedam Seat Toledo, 1999 rok, 
opłacony przegląd i OC, benzyna, 
gaz – niedrogo. Tel.: 507-330-281
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

Ciekawie i Na wesoło

choinka starsza od jezusa 

Męski sweter 
świąteczny

Ludy germańskie zaczęły przystrajać wiecznie zielone 
drzewka jeszcze przed pojawieniem się chrześcijaństwa. 
Dekoracje służyły rozświetlaniu ciemnych i ponurych zi-
mowych dni. Pierwsze znane do dziś choinki pojawiły się w 
Strasburgu w XVII wieku. Zwyczaj ten został przeniesiony 
przez niemieckich imigrantów do Pensylwanii w USA w la-
tach 1820. Z kolei w Anglii pojawił się w roku 1840, czyli po 
ślubie angielskiej królowej Wiktorii z niemieckim księciem 
Albertem. Osiem lat później w pierwszej amerykańskiej 
gazecie pojawiła się fotografia królewskiej choinki.

Przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy trzeba podzielić 
się opłatkiem. Słowo opłatek pochodzi z łaciny i oznacza 
ofiarowanie, dar ofiarny. Dawnej składano ofiary bóstwom, 
bożkom, by uchroniły domostwo przed złymi siłami, pio-
runami i innymi nieszczęśliwymi wypadkami. Dziś przy 
łamaniu się opłatkiem składamy sobie głównie życzenia 
świąteczne i noworoczne. W dawnych czasach opłatek 
miał postać kolorowego bloczku, niezwykle zdobionego. 
Wypiekano go w domu. Dziś jest on przeważnie biały, z 
delikatnie wygrawerowanymi motywami religijnymi.

Zwyczajem wigilijnym, praktykowanym w wielu domach 
jest sporządzanie dwunastu potraw na cześć 12 apostołów 
towarzyszących Chrystusowi. Może to dziwić, głównie 
dlatego, że według tradycji na stole powinna być nie-
parzysta ilość dań – 5, 7 lub 9. Liczba nieparzysta miała 
zwiastować urodzaj i dobrobyt w nowym roku, a potrawy 
powinny składać się z płodów rolnych wyhodowanych 
własnoręcznie, aby znów dorodnie obrodziły. Każda 
Wigilia to potrawy postne. Na stołach królowały i nadal 
królują ryby, kapusta i grzyby. Popularne w dawnych cza-
sach były również domowe wypieki – strucel makowy czy 
łamańce makowe. Nie mogło również zabraknąć barszczu, 
pierogów i kompotu z suszu.

opłatek 12 potraw

Kiedy otworzymy 
prezenty?

do Świętego Mikołaja i wręczyć go rodzicom,
 by mu przekazali

Mam nadzieję 
że zdążę 

Pomocnice Św. Mikołaja 
już gotowe na gwiazdkę

Trzej królowie 
już w drodze


