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Boże Narodzenie poza domem

Mimo nieszczęścia
nie stracili nadziei

Dziewięcioosobowa rodzina państwa Kłosów do
wigilijnego stołu zasiądzie z bagażem smutnych
doświadczeń i dramatycznych przeżyć. Ich dom spłonął
doszczętnie. Cały dorobek życia poszedł z dymem.
Świąteczny czas sprzyja jednak myślom, że będzie
lepiej. Wiara w dobro ludzi i nadzieja na lepszy los nie
pozwalają się załamać. Tym bardziej, że jest dla kogo
żyć. Przy wspólnym świątecznym stole w mieszkaniu
zastępczym zasiądą razem z rodzicami 18-letnia
Patrycja, 16-letni Damian, 13-letni Adrian, 12-letni
Szymon, 4,5-letnia Oliwka, 2,5-letni Alanek oraz radość
całej rodziny 7-miesięczny wnusio, Miłosz.
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Czy w Kutnie zlikwidują Zakład Opiekuńczo-Leczniczy?
Taki pomysł budzi ostry sprzeciw
Prezes Kutnowskiego
Szpitala Samorządowego
w Kutnie, Piotr Okoński
poinformował, że
opracowywany jest program
restrukturyzacji szpitala,
który ma być przedstawiony
radzie nadzorczej pod
koniec roku. Wprawdzie
wprost nie powiedział,
ale dał do zrozumienia, że
może dojść do likwidacji
nierentownych oddziałów.
Wszystko wskazuje, że
pierwszym do likwidacji
jest Zakład OpiekuńczoLeczniczy.
- Dokonujemy dokładnej analizy
kosztów – mówi Piotr Okoński. –
Oddziały powinny się bilansować.
Jeśli przynoszą straty mogą być zamykane. Choć decyzję w tej sprawie
podejmie rada nadzorcza i zarząd
starostwa, właściciel szpitala.
Wygląda na to, że pierwszy do
likwidacji będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który dysponuje 39
łóżkami i pełnym obłożeniem. W
kolejce na miejsce w ZOL czekają
kolejne 24 osoby.
Za 10 miesięcy ZOL przyniósł
stratę 196,8 tys. zł. – Po własnej analizie kosztów oddziału nie widzę
możliwości ograniczenia kosztów
– twierdzi prezes KSS.
Dziwne to i niezrozumiałe stanowisko. Ludzi starszych, wymagających specjalistycznej medycznej
opieki przez całą dobę przybywa.
Jeszcze rok temu prezes Okoński
mówił, że jest pomysł przeniesienia
ZOL do szpitala, gdzie i tak część
piętra stoi pusta, choć budynek
jest ogrzewany. Zmniejszyłoby to

koszty funkcjonowania oddziału,
a poza tym dawałoby możliwość
zwiększenia ilości łóżek, co poprawiłoby jego wynik ekonomiczny.
Dziś NFZ przekazuje na utrzymanie pacjenta 71 zł dziennie. Do
tego ZOL pobiera 70 proc. renty lub
emerytury chorego. Co oznacza, że
miesięcznie na utrzymanie pacjenta
jest minimum 2,5 tys. złotych.
- Mamy pomysły jak zmniejszyć
koszty funkcjonowania, ale niech
ktoś z nami rozmawia, wysłucha
naszych propozycji – mówi doktor
Halina Zagajewska. – Włodarze
podejmujący decyzję niech się zastanowią, że też kiedyś będą starzy
i być może będą wymagać fachowej
opieki. Dzięki nam przedłużamy
ludziom życie, zapewniamy im
godną starość, przywracamy do
normalnego funkcjonowania, gdyż
oprócz opieki medycznej zapewniamy też rehabilitację. Pozbawianie
ludzi tego wszystkiego byłoby niehumanitarne. Nie zgadzam się na
takie traktowanie pacjentów.
Stanisław Zachwieja z Pobidówka, (gm. Kutno) trafił do ZOL w
fatalnym stanie. – Gdy go przywieziono był nieprzytomny, z głęboką
raną głowy, z niedowładem w palcach – mówi pani doktor. – Dziś jest
pacjentem chodzącym, który może
sam funkcjonować.
Ryszard Pietrzak z Julinka, gmina Kutno mieszka sam na wsi. Nie
ma nogi, a w domu żadnych wygód.
W piecu trzeba napalić, urąbać
drewna, przynieść wody. – Sam
zimą nie dbałbym rady – przyznaje
pan Ryszard. – Rana na nodze była
fatalna, nie chciała się goić. Myślałem, że umrę w samotności i zapomnieniu, nie mam bliskiej rodziny.
Obok na łóżku leży mężczyzna
z cewnikiem, który musi być karmiony sondą. Bez fachowej pomocy
dawno by umarł.

Zofia Puchalska z Kutna ma
w ZOL siostrę, która poza nią
nie ma nikogo innego. Jest chora na Alzheimera. – Mieszkała
sama. Póki chodziła i potrzeby
fizjologiczne sama załatwiała
było ciężko, ale dawałam radę,
ale jak położyła się do łóżka – po
3,5 roku już byłam tak umęczona,
że sama nie dawałam rady. –
Najgorsze było przewijanie. Nie
miałam siły, aby ją podnieść i
przewinąć. Sama jestem po bajpasach. Teraz ma fachową opiekę, odwiedzam ją co drugi dzień,
przynoszę domowe jedzenie, ale
ona nie wie w jakim świecie żyje,
mówi od rzeczy.
- Dziękować Bogu, że takie
placówki jak ZOL jeszcze u nas
funkcjonują – przyznaje Grażyna
Przybysz, która odwiedza pana Ryszarda. – Nie można tylko patrzeć
na pieniądze, bo zatracimy poczucie
człowieczeństwa.
- Jeśli ZOL zlikwidujemy to nasi
podopieczni będą skazani na samotność w domach, bo rodziny
przecież muszą pracować, by zapewnić byt rodzinie. Samotni będą
kierowani do Domów Pomocy Społecznej, gdzie koszty utrzymania
pacjenta są jeszcze wyższe. W konsekwencji samorządy będą ponosić
większe koszty. Dlatego zanim ktoś
złoży podpis za likwidacją niech się
dwa razy zastanowi.
Przeciwny likwidacji oddziałów
jest również wicestarosta Konrad
Kłopotowski. - Jak choroba dotyka
kogoś z rodziny włodarzy dzwonią,
by pomóc, by zapewnić najlepszych
specjalistów, ale gdy problem go
jeszcze nie dotyczy – mówią likwidować nierentowne oddziały.
A może warto się zastanowić jak
poprawić rentowność, jak zminimalizować koszty.
Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Stanisław Zachwieja i Ryszard Pietrzak przyznają, że wrócili do
normalnego funkcjonowania tylko dzięki fachowej opiece w ZOL

Betlejemskie światełko

Grupa harcerzy z Klonowca Starego roznosiła betlejemskie
światełko do zaprzyjaźnionych instytucji, osób. Trafili też do
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach. Światełko
towarzyszyło uczestnikom piątkowej wigilii zorganizowanej
w miejscowej świetlicy dla sympatyków i pracowników
GOK.
Tekst i fot. dag
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ŚWIĘTA W DOMU DZIECKA
W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie
odbyła się uroczysta Wigilia.
Był też Mikołaj i prezenty dla
podopiecznych ufundowane
przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. J. Dąbrowskiego w Kutnie.
W kutnowskim domu dziecka
przebywa 46 podopiecznych,
dużo więcej niż zakładano. Niestety, dzieci przybywa, a rodzin
zastępczych jest za mało.
Tradycją placówki jest wspólna Wigilia, jak w rodzinnym
domu. Wychowankowie domu
dziecka przygotowali jasełka.
Nie mogło zabraknąć dzielenia
się opłatkiem.
Do wigilijnej kolacji z mnóstwem postnych potraw zasiadła cała brać z domu. Kucharki
z placówki po raz kolejny pokazały jak wspaniale i smacznie gotują. Były filety z ryby,
czerwony barszczyk, pierożki
z kapustą i grzybami, krokiety,
wigilijna kapusta z grochem i
wigilijny bigos, przeróżne sałatki, owoce i ciasta.
Dla dzieci największą atrakcją był jednak Mikołaj, na którego bardzo czekały. Każde
z dzieci otrzymało paczkę od
Mikołaja, z upragnionym prezentem. Upominki dla wychowanków to zasługa uczniów
z LO Dąbrowskiego, którzy
najpierw zorganizowali zbiórkę
pieniędzy w szkole, po czym
kupowali prezenty, o których
marzyły dzieci. Ponieważ licealiści z „Dąbrowszczaka”
pomagają dzieciom z domu
dziecka w odrabianiu lekcji,
często odwiedzają podopiecznych, więc i z określeniem ich
marzeń nie było kłopotu. Każde
z 46 dzieci otrzymało upominek
wartości 30-40 zł.
Jednak na tym nie koniec
atrakcji w wigilijny wieczór. Na
wszystkich czekał jeszcze oryginalny słodki upominek. Lejąca
się czekolada z owocami wokół.
Spośród 46 wychowanków na
święta do rodzin, znajomych,
cioć i wujków będzie urlopowanych 26 dzieci. Reszta, 20 dzieci
zostaje na święta w placówce.
W wigilijny wieczór zasiądą
do drugiej wigilijnej kolacji już
w kameralnych warunkach.
Wcześniej będą piec świąteczne ciasteczka, będą mieć zorganizowane świąteczne zajęcia.
W kutnowskiej „Tęczy” dzieci
czują się prawie jak w rodzinie,
choć oczywiście bardzo brakuje im prawdziwej mamy i
prawdziwego taty.
Tekst i fot. Dorota Grąbczewska
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Chatki z piernika na święta.
W łęczyckiej szkole nietypowa jasełka
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych doskonale sprawdzili się w roli
kucharzy. Piernikowe wypieki wypadły bajkowo. Tak oryginalne domki aż żal
konsumować. Tym bardziej, że na przygotowanie takiego wypieku potrzeba około
tygodnia i dużo piernika – mówi Iwona Klimas z klasy II TK, której słodki domek okazał
się najpiękniejszy i zwyciężył w konkursie.
Wszystkie chatki zostały zlicytowane podczas świątecznej imprezy szkolnej. Do
pierwszej takiej aukcji w historii szkoły stanęli zarówno nauczyciele jak i uczniowie.
Za pieniądze ze sprzedanych wypieków zostanie kupiony sprzęt do nowej sali
gastronomicznej, która jest w budowie. Pomysłodawcą konkursu była Mariola
Przybyłowicz-Bąbka, nauczycielka.
- Konkurs ma rozwijać pasje i zainteresowania uczniów, a przy okazji możemy trochę
pomóc szkole w budowaniu zaplecza edukacyjnego- mówi pedagog.
Tekst i fot. Michał Żyndżo
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W Daszynie święta w
nowych mieszkaniach
lokalowe – słyszymy od B. Kaczmarek.
Uczniowie ze starej podstawówki
zdobywają wiedzę w pobliskim nowoczesnym budynku gimnazjum.
Remont dworku zaplanowany został
na mniej więcej dwa lata. Gmina
otrzymała już na ten cel dofinansowanie.
- W planach mamy urządzenie
w dworku m.in. sali ślubów. Celem
projektu rewitalizacji dworku i parku
jest przywrócenie dawnej świetności
zabytkowemu parkowi w Daszynie.
Realizacja zadania przeznaczona jest
dla mieszkańców gminy Daszyna
oraz turystów przy wykorzystaniu
środków zewnętrznych i budżetu
gminy. Koszt tego przedsięwzięcia

Zabytkowy
dworek będzie
odnowiony

Na zdjęciu
Bożena
Kaczmarek
i Stanisław
Cieśliński

Lokatorzy historycznego,
ale niestety bardzo
zniszczonego dworku
w Daszynie, niedawno
przeprowadzili się do
wyremontowanych
pomieszczeń w byłej
szkole podstawowej,
która teraz pełni zadania
budynku socjalnego.
Rodziny, z którymi
rozmawialiśmy, chwalą
sobie warunki i cieszą
się, że święta spędzą w
ciepłych i niezawilgoconych
mieszkaniach.
- Tutaj jest bez porównania lepiej niż w starych mieszkaniach w
dworku. Wszyscy jesteśmy bardzo
zadowoleni z tej przeprowadzki.
Mieszkania są przestronne i jasne.
W każdym z nich znajduje się osobna
łazienka. Poza tym okna, drzwi i podłogi zostały wymienione na nowe.
Także otoczenie budynku jest
znacznie schludniejsze niż w parku
wokół dworku. Dworek
był w fatalnym stanie. Ściany były
zawilgocone, w mieszkaniach grzyb.
Tutaj mamy sucho i widno – mówi
Stanisław Cieśliński, jeden z lokatorów mieszkania socjalnego w byłej
podstawówce.
- Szerokie chodniki, ganek wejściowy oraz korytarz dają przestrzeń
zarówno nam jak i naszym dzieciom.
Budynek jest zaopatrzony w media,
oprócz gazu. Ale korzystamy z butli
gazowych. Nie powinno być problemu z czystością korytarzy i ganku.
Tutaj będziemy wszyscy dbać o nasz
nowy dom - dodaje kolejny lokator.
Bożena Kaczmarek jest wdzięczna
lokalnej władzy.

Najmłodsi lokatorzy cieszą się z tego,
że święta spędzą już w suchych i
wyremontowanych mieszkaniach
- Mieszkamy tutaj od niedawna, ale chcieliśmy bardzo
podziękować panu wójtowi za
ten remont i za godne warunki

to prawie milion złotych - mówi
Zbigniew Wojtera, wójt Daszyny.
tekst i fot. (tom)
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Infokiosk. Pomysł na turystów
Punkt Informacji Turystycznej w Łęczycy jest już otwarty. Nie potrzeba jednak wchodzić do środka, żeby dowiedzieć się tego co dla nas ciekawe. Wystarczy podejść
do okna, gdzie znajduje się interaktywna tablica i samemu wyszukać informacji.
W najbliższym czasie baza informacji zostanie rozszerzona o kilka ogólnopolskich
a także lokalnych portali turystycznych. Turyści mogą korzystać z infokiosku od
poniedziałku do piątku, jednak w sezonie od maja do września punkt będzie otwarty
całytydzień.PracownicyPITudzieląodpowiednichwskazóweknatematkorzystania
z infokiosku, ale również informacji o Łęczycy i regionie łęczyckim. Obsługa punktu
współpracuje z organizacjami kulturalnymi i turystycznymi miasta, pomogą też w
rezerwacjiprzewodnika.LudzieodwiedzającŁęczycębędąmielimożliwośćzaczerpnięcia wiedzy w pigułce dzięki Punktowi Informacji Turystycznej, który, wydaje się,
jestdobrainwestycją.Łatwydostępdoinformacjiorazichczytelnośćpozwalaludziom
w każdym wieku na lepsze poznanie Łęczycy.
Tekst i fot. (m)
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Dworzec PKP będzie
w końcu odnowiony…
Rozpoczął się remont dworca
PKP w Łęczycy. Czytelne oznakowanie oraz udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych ułatwią
korzystającym z kolei podróż.
Nowe oznaczenia i nowe wnętrze
będą gotowe do końca 2013 roku.
Od powstania dworca w latach
dwudziestych XX wieku, to pierwszy tak poważny remont. Prace
trwają zaledwie tydzień, ale widać
już efekty.
Tekst i fot. (m)
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Bóg rodzi się Człowiekiem
Bóg rodzi się Człowiekiem
takim samym jak my.
Oprócz grzechu, nic co
ludzkie nie było Mu obce:
łzy, radość, cierpienie,
ludzka śmierć. Święta
Bożego Narodzenia są
potrzebne, abyśmy uczyli
się miłości do Pana
Jezusa. Bardzo ważne,
żeby podawać sobie ręce,
uśmiechać się do siebie,
przebaczać – mówi Rafał
Kaczmarek, kleryk z
parafii pod wezwaniem św.
Andrzeja w Łęczycy.
W parafii dni świąteczne to okres
przemyśleń, refleksji, ale też wytężonej pracy w trakcie religijnej
posługi.
Wspólne przygotowania jasełek,
dekoracji i szopki to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana
- mówi kleryk Rafał Kaczmarek. –
Święta to okres, który poświęcamy
ludziom. Nasi bliscy, rodzina mogą
nas odwiedzać, ale muszą liczyć się
z tym, że nie poświęcimy im całego

naszego czasu. W Wigilię możemy
spotkać się w rodzinnych domach,
jednak na pasterkę wracamy do
tutejszego kościoła.
W jadalni ubieramy wspólnie
choinkę, natomiast w swoich mieszkaniach już każdy oddzielnie dekoruje swój kąt – uśmiecha się
kleryk. - Po południu zasiadamy do
wspólnej kolacji wigilijnej, na stole
zazwyczaj jest 12 tradycyjnie przygotowanych potraw zrobionych razem z naszą gosposią. Najważniejszym i najbardziej wzruszającym
dla mnie momentem jest dzielenie
się poświęconym opłatkiem. Wieczerza to nie tylko wspólny posiłek,
ale i śpiewanie kolęd oraz wzajemne
obdarowywanie się upominkami.
Każdy z nas na swój sposób

Auta na zakazie
Zamknięty z powodu remontu
parking na pl. Kościuszki w Łęczycy spowodował, że kierowcy
stawiają samochody na zakazie.
Strażnicy miejscy zapewniają, że
rozumieją sytuację i są wyrozumiali. - No cóż, w pobliżu nie ma
innego parkingu. Rozumiemy, że
zmotoryzowani często nie mają
teraz innego wyjścia. Staramy się
od razu nie karać mandatami, zazwyczaj prosimy o przeparkowanie auta – mówi Tomasz Olczyk,
komendant SM w Łęczycy.
tekst i fot. (m)

będzie spędzał czas świąteczny,
jednak nie jest to pora biernego biesiadowania, ale aktywnego spędzania czasu z bliskimi na rozmowach,
wspólnych spacerach i wzajemnym
odwiedzaniu się. Chodzi o to, aby
ten czas uczynił nas lepszymi i
nadchodzący rok zaowocował
spełnieniem naszych marzeń oraz
żeby był bardziej udany.
- Z uwagi na Święta Bożego
Narodzenia chcielibyśmy za pośrednictwem Reportera złożyć
mieszkańcom Łęczycy świąteczne
życzenia. Niech Wam się spełnią
Wasze marzenia, a czas upłynie
w rodzinnej atmosferze. Ciepła i
wzajemnego zrozumienia – życzy
kleryk z parafii pw. św. Andrzeja.
tekst i fot. Michał Żyndżo
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Pójdźmy wszys
do Jezusa i Panienki
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
ę Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryj
ę Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryj

Przybieżeli do Betlejem pa
sterze,
Grając skocznie Dzieciątec
zku na lirze.
Chwała na wysokości, chwa
ła na wysokości,
A pokój na ziemi.

rchów czekany
Witaj, Jezu ukochany, od Patria
rodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od na
rodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od na

Oddawali swe ukłony w po
korze
Tobie z serca ochotnego, o
Boże!
Chwała na wysokości...

znajemy Boga w Tobie
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wy
s wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś na
s wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś na

Anioł Pański sam ogłosił
te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak
żywi.
Chwała na wysokości...

dwakroć narodzony
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj
em, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wieki
em, a teraz z matki człowiekiem
eki
wi
w
ekó
wi
ed
prz
a
Ojc
z
z
Ra

Dziwili się napowietrznej
muzyce
i myśleli, co to będzie za Dz
iecię?
Chwała na wysokości ...
Oto mu się wół i osioł kła
niają,
Trzej królowie podarunki
oddają.
Chwała na wysokości...

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom w
szem
A u żłobka Matka Święt
a
Czuwa sama uśmiechn
ięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swyc
h trzód
Biegną wielce zadziw
ieni

Za anielskim głosem pi
eni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majesta
tu
Niesie dziś całemu św
iatu
Odkupienie win
Odkupienie win

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
wieczki,
Zamknijże znużone płaczem po
ki.
Utulże zemdlone łkaniem ustecz
Lulajże, Jezuniu...
eczku.
Lulajże, piękniuchny nasz Anioł
Kwiateczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata
Lulajże, Jezuniu...

za,
Lulajże, Różyczko najozdobniejs
a.
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsz
Lulajże, Jezuniu...
ek
Dam ja Jezusowi słodkich jagód
ródek.
pójdę z nim w Matuli serca og
Lulajże, Jezuniu...
sełeka,
Dam ja Jezusowi z chlebem ma
a.
włożę ja kukiełkę w jego jasełk
Lulajże, Jezuniu...

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefe
m pilnują
Chwała na wysokości...
Poznali Go Mesjaszem by
ć prawym
Narodzonym dzisiaj Pane
m łaskawym
Chwała na wysokości...
My go także Bogiem, Zbaw
cą już znamy
I z całego serca wszystko
kochamy
Chwała na wysokości...

rka
Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukie
pudełka.
rodzynków, migdałów z mego
Lulajże, Jezuniu...
Dzieciątko
Cyt, cyt, cyt niech zaśnie małe
oto już zasnęlo niby kurczątko.
Lulajże, Jezuniu...
ierajcie,
Cyt, cyt, cyt wszyscy się spać zab
ajcie.
mojego Dzieciątka nie przebudz
Lulajże, Jezuniu...
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boże narodzenie

scy do stajenki
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie
przygrywajcie
Jako Panu naszemu!
My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

Naprzód tedy,
niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!
Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.

Oj, maluski, maluski, maluski,
jako rękawicka
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałe
cek smycka.
Ref.
Śpiewajcie i grajcie mu
małemu, małemu
Cy nie lepiej by tobie, by Tobie
siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kocha
ny nie wyganiał Ciebie.
Tam wciornaska wygoda, wygo
da, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta
i potem będzie.
Tam Ty miałeś pościółkę, pości
ółkę i mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie sta
nie ubozuchnej Matki.
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z
carnuską i miodem,
Tu się tylko zasilać, zasilać musis
samym głodem.
Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie sło
dkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez
gorskich napije.
Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły
prześlicne janioły,
A tu lezys sam jeden, sam jeden
jako palec goły.
Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie stało,
Ześ się na ten kiepski świat, kie
pski świat przychodzić zachciało

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice - Nieskończony
Wzgardzony - okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje

Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym
bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
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rozmaitości

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 15: Żądasz

wiele, dostaniesz mało, żądasz mało, nie dostaniesz nic.

Wigilijne przepisy
• Karp faszerowany pieczarkami
Składniki: 1 karp, sok z cytryny, 50 g masła, 2 żółtka, 200 g pieczarek, 2 łyżki tartej bułki, 4 szklanki
bulionu
Przyprawy: przyprawa do ryb, sól, pieprz
Ponadto: folia aluminiowa
Sposób przyrządzania:
1. Karpia oczyścić, odciąć głowę, pokroić na dzwonka, skropić sokiem z cytryny, posypać przyprawą
do ryb
2. Dzwonka lekko obgotować w bulionie (ok. 5 minut), wyjąć, osączyć
3. Grzyby drobno posiekać, podsmażyć, dodać
przyprawy i bułkę
4. Masło utrzeć z żółtkami, dodać ostudzone grzyby
5. Na wysmarowanej masłem blaszce ułożyć płasko
dzwonka. Każde napełnić farszem
6. Całość przykryć folią
7. Piec ok. 30 minut w temp. 180 stopni Celsjusza
(daj Radek zdjęcie karpia a najlepiej jakby były takie
faszerowane dzwonka)

• Kluski z makiem
Składniki: 1,5 szklanki maku, 300 g makaronu
(wstążki lub łazanki), 0,5 szklanki miodu, 1 opakowanie cukru waniliowego, bakalie, owoce kandyzowane do dekoracji
Sposób przyrządzania:
1. Mak zalać wrzątkiem, odstawić na kilka godzin,
osączyć, zemleć
2. Miód podgrzać
3. W misce wymieszać mak, miód, cukier i bakalie
4. Ugotować makaron
5. Jeszcze ciepły makaron wymieszać z masą makową
6. Przed podaniem udekorować kandyzowanymi
owocami
• Zupa rybna
Składniki: 1000 g drobnych rybek słodkowodnych
(płotek, okoni), włoszczyzna, 500 g ziemniaków, 6
szklanek wody, 1 szklanka kwaśnej śmietany, 2 łyżki
mąki pszennej, 2 jajka, koperek, sól
Sposób przyrządzania:

1. Jajka ugotować na twardo
2. Oczyszczone ryby zalać wodą, ugotować z włoszczyzną (ok.20 minut), posolić
3. Ryby i włoszczyznę wyjąć
4. Wywar zaprawić śmietaną z mąką, zagotować.
Przelać przez sito
5. Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę, zagotować w
osolonym wrzątku
6. Zupę podawać z ziemniakami i pokrojoną marchewką
7. Na koniec posypać koperkiem i pokruszonym
żółtkiem
PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Mak zyska intensywny aromat, jeżeli przed zmieleniem uprażymy go na suchej patelni
* By sernik miał ładną skórkę, na 10 minut przed
końcem pieczenia posmaruj wierzch słodkim skondensowanym mlekiem
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powiat gostyniński

Wigilijny wieczór
w gminie Gostynin
Ponad
osó
100 b przyszło na
wigilijny wieczór zorganizowany w
inne
gminnej świetlicy w Legardzie przez Gm
jrzeli
obe
ście
Centrum Kultury i Tradycji Wsi. Go
przez
ane
tow
atrakcyjne widowisko jasełkowe przygo
ólne śpiewanie kolęd.
uczniów ze szkoły w Lucieniu. Było wspzją, aby podziękować
Gminny wieczór wigilijny stał się oka
ałania gminy Gostynin przez
sponsorom wspierającym kulturalne dziwystąpił zespół ze Cekanowa
cały rok. Gościnnie z koncertem kolęd ”.
„18 lat plus VAT
pkę bożenarodzeniową wykonaną przez
Rozstrzygnięto też dwa konkursy na szo również wyniki na najlepszą potrawę
uczniów klas 0-III oraz IV-VI. Ogłoszono ą.
wigilijn
I
niów z terenu gminy Gostynin. W kat. 0-II
W konkursie szopek wzięło udział 50 ucznowie, II miejsce Weronika Wasiak z SP w
I miejsce zajęła Julia Golus z SP w Emilia
cu. Były też trzy wyróżnienia: Adrian
Sol
w
SP
z
ska
jew
rze
Jęd
a
bel
Iza
III
ie,
Teodorow
z Oliwier Myzia z SP w Lucieniu.
Szubski i Michał Sokół z Białotarska oraszopkę Natalii Romanowskiej z SP
no
W kategorii klas IV-VI najwyżej ocenio z SP Teodorów, III Natalia Adamczyk z
ki
lińs
Zie
per
Kac
Emilianów, II miejsce –
prowi Goliszewskiemu i Martynie
Kac
:
ało
yzn
prz
jury
nia
nie
róż
Wy
.
leń
SP Zwo
annie Kafarskiej.
Śmiałkowskiej z SP Białotarsk oraz Zuz dostarczono 20 potraw.
ilijnej
Na konkurs najsmaczniejszej potrawy wig
przygotowało KGW Bierzewice
Zdaniem jury najsmaczniejszą potrawęarska za pierożki z makiem, III
– kotlet z grzybów, II miejsce Ilona Sol wy z łososiem. Wyróżnienia
Barbara Lewandowska za tost chlebo W Strzałki za wigilijnego
- Weronika Tomczak za kulebiak i KG nego.
szczupaka faszerowa
czowe.
Laureaci konkursów dostali nagrody rze
Tekst i fot. Dorota Grąbczewska
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powiat gostyniński

Boże Narodzenie
poza domem. Mimo
nieszczęścia nie
stracili nadziei

Święta VIP-ów
Maria Wróblewska,
członek zarządu powiatu
gostynińskiego.
- W Wigilię zjeżdża się cała
rodzinka: dzieci, wnuczki,
rodzeństwo z rodziną.
Choinkę tradycyjnie ubiera
mąż z wnuczkami i dziećmi.
Panowie raczej migają się od
świątecznego gotowania, choć
młodsze pokolenie jest już
inne. Syn na pewno sprosta
kulinarnym wyzwaniom, lubi
gotować.
Grzegorz Gaisler, radny
powiatowy z Gostynina
- Wigilię spędzę w domu, z
mamą. Nie będzie obżarstwa.
Przygotuję paczki dla kilku
ubogich rodzin, które zamierzam
odwiedzić. Tradycyjnie pójdę na
pasterkę.
Jacek Liziniewicz,
członek zarządu
powiatu gostynińskiego,
nadleśniczy z Gostynina
- U mnie święta są bardzo
tradycyjne. Musi być żywa
choinka, sztucznej sobie nie
wyobrażam. Ubierają ją jak
zwykle dzieci. Do stołu zasiądzie
ok. 20 osób, w tym roku będzie
nas nieco mniej, gdyż część
rodziny za chlebem wyjechała
z Polski. Przygotowanie ryby to
moja robota.
Marian Pagórek, radny
powiatowy z Gostynina, lekarz
- W tym roku Wigilię spędzam
w szpitalu. Mam dyżur. Kolacja
będzie taka jak przygotuje to
firma cateringowa.

Dziewięcioosobowa
rodzina państwa Kłosów
do wigilijnego stołu
zasiądzie z bagażem
smutnych doświadczeń
i dramatycznych
przeżyć. Ich dom spłonął
doszczętnie. Cały dorobek
życia poszedł z dymem.
Świąteczny czas sprzyja
jednak myślom, że będzie
lepiej. Wiara w dobro ludzi
i nadzieja na lepszy los
nie pozwalają się załamać.
Tym bardziej, że jest dla
kogo żyć. Przy wspólnym
świątecznym stole w
mieszkaniu zastępczym
zasiądą razem z rodzicami
18-letnia Patrycja, 16-letni
Damian, 13-letni Adrian,
12-letni Szymon, 4,5-letnia
Oliwka, 2,5-letni Alanek
oraz radość całej rodziny
7-miesięczny wnusio,
Miłosz.

Dom państwa Kłosów spłonął
w Zaborowie (gm. Gostynin).
Pożar mocno zapadł w pamięć
szczególnie 4,5-letniej Oliwce,
która pierwsza zaalarmowała
rodzinę.
- Do dzisiaj Oliwka budzi się w
nocy z przerażeniem – mówi Wioletta Kłos, mama Oliwki. – Boi się
ognia. Teraz już złe wspomnienia
nieco się zacierają. Początkowo nie
pozwalała nawet napalić w piecu.
Z płonącego rodzinnego domu
uciekali w pośpiechu. Zdążyli tylko uratować telewizor, kuchenkę
i butlę z gazem. Reszta poszła z
dymem. – Próbowałam coś jeszcze uratować, niestety płomienie
były zbyt duże – wspomina pani
Wioletta.
Na kilka dni wieloosobową rodzinę Kłysów przygarnęła rodzina, później mieszkanie wynajęła
im gmina Gostynin, od września
mieszkają w budynku komunalnym w Kozicach.
- To co mamy w mieszkaniu dali
nam dobrzy ludzie, którzy rozumieli nasze nieszczęście – mówi
W. Kłos. – Po pożarze mąż dostał
pracę w ramach robót publicznych
w gminie. Pracował 4,5 miesiąca,

ale teraz praca się skończyła. Lekko nie jest…
Rodzina żyje skromnie, ale
nie narzeka. Cieszą się, że żyją.
Pomagają sobie wzajemnie.
13-letni Adrian to prawdziwy
domowy kucharz. Umie ugotować obiad, upiec mięso, zrobić
pierogi, kopytka –kulinarny
talent.
- Choinkę dali nam ludzie,
bombki kupiliśmy – mówi pani
Wioletta. - Ubieraliśmy ją wcześniej ze względu na młodsze
dzieci.
W domu czuć już świąteczną
atmosferę, zapach pieczonego ciasta, rozpoczyna się klejenie uszek
i pierogów. Dzieci cieszą się na
Mikołaja, nie mają żadnych wygórowanych marzeń. Rozumieją,
że rodzinie jest ciężko.
Największym marzeniem nas
wszystkich jest własny kąt, abyśmy nie musieli przeprowadzać
się wciąż jak Cyganie – mówi
zgodnie rodzina. – Włodarze
gminy obiecali nam, że pomogą, mówili o jakimś kontenerze
mieszkalnym. Chcielibyśmy wrócić do rodzinnego Zaborowa.
Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Urszula Pieniążek, radna
miejska
- Wigilia będzie u mnie w domu.
Ponieważ mama pochodzi z
Wołynia będą też i tradycyjne
potrawy. Karp w cieście
drożdżowym oraz kutia z ziaren
pszenicy maku z bakaliami oraz lin
w śmietanie z rodzynkami. Ryby
przygotuje mąż, myśliwy. Choinkę
tradycyjnie ubiera wnuczek i syn,
który przyjedzie z Norwegii..
Agnieszka KorajczykSzyperska, radna miejska
- Wigilię tradycyjnie spędzamy
u męża cioci. Choinkę kupuje
mąż. Dzieci przygotowują
ozdoby choinkowe z bibuły.
Robią łańcuchy. U nas choinka
ubrana jest bardzo tradycyjnie,
w ozdoby własnoręcznie
wykonane. Będą pierniczki,
cukierki.
Jolanta Syska-Szymczak,
przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gostyninie
Będę miała dwie Wigilie. Jedną
spędzę z mamą i siostrą, drugą
wieczorem organizuję w domu.
Przyjadą synowie z Londynu i
Warszawy. Choinkę sztuczną
ubieram wspólnie z 15-letnim
synem. Jest wysoka, do samego
sufitu. Musi na niej być dużo
światełek, będą złote łańcuchy,
kolorowe bombki.

§ pod paragrafem §

W auli Komendy
Powiatowej Policji w
Łęczycy odbyło się
spotkanie wigilijne. Do
świątecznego stołu mł.
insp. Paweł Karolak
zaprosił przedstawicieli
władz samorządowych,
instytucji i organizacji
współpracujących w
policją oraz policjantów i
pracowników łęczyckiej
policji.

fot. policja Kutno

Wpadł amator „lewego”
tytoniu

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
kutnowskiej komendy zatrzymali 57-letniego mieszkańca Kutna,
który posiadał tytoń bez polskich znaków akcyzy. Za naruszenie
przepisów kodeksu karnego skarbowego oprócz przepadku
nielegalnego towaru mężczyźnie grozi wysoka kara grzywny.

Funkcjonariusze zgodnie z wcześniejszymi uzyskanymi informacjami weszli do jednego z domów w rejonie Osiedla Łąkoszyn.
Podczas przeszukania w mieszkaniu mundurowi znaleźli 11 torebek
foliowych, w których znajdował się tytoń bez polskich znaków akcyzy.
W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 5,5 kilograma nielegalnego
towaru. Policjanci ustalają skąd pochodzi nielegalny tytoń. Za naruszenie przepisów akcyzowych grozi wysoka kara grzywny.
(stop)

fot. policja Łęczyca

Tyle zostało z ibizy

Policyjny opłatek

fot. policja Gostynin

W miejscowości Krzywie na drodze W 265 doszło do wypadku
drogowego, w którym zginął 22-letni mieszkaniec powiatu płockiego.
Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn tej tragedii.
Ok. godz. 22.10 w miejscowości Krzywie na drodze W 265 jadący
samochodem marki Seat Ibiza, 22-letni mieszkaniec powiatu płockiego,
stracił panowanie nad pojazdem, przejechał na przeciwległy pas drogi
i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo akcji ratunkowej podjętej na
miejscu przez świadków zdarzenia, kierującego nie udało się uratować.
Seat Ibiza w wyniku uderzenia w drzewo rozpadł się na kilka części.
Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas jazdy. Pamiętajmy, że główną przyczyną większości wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Dlatego jadąc
wolniej mamy szanse zawsze dojechać do celu.
(stop)

fot. policja Łęczyca

Śmierć na drodze

13

noworoczne.
Dzieci z przedszkola n r 4
wspaniałym występem wprowadziły wszystkich w klimat
świąt. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 utrzymała podniosły nastrój śpiewając kolędy
i pastorałki. Milusińscy w nagrodę za trud i pracę włożoną w
przygotowanie przedstawienia
otrzymali słodkie upominki.
(stop)

Przy stole zasiedli starosta
powiatu łęczyckiego Wojciech
Zdziarski, burmistrz Andrzej
Olszewsk i, wójtowie, radn i,
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwo
ora z zaprz y jaźn ione służby
mundurowe i instytucje współprac ujące. P rz y d ź w ięk ac h
kolęd i pastorałek komendant
powiatowy policji w Łęczycy
mł. insp. Paweł Karolak złożył
zebranym i ich rodzinom serdeczne życzenia świąteczne i

fot. policja Łęczyca
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Uszkodzili aż 14 samochodów
Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch sprawców włamania do niezamieszkałego budynku oraz
uszkodzenia 14 pojazdów. 22-letni mężczyzna, bez stałego miejsca zamieszkania oraz jego 18-letni kuzyn,
mieszkaniec powiatu kutnowskiego odpowiedzą za przestępstwa zagrożone karą do 10 lat pozbawienia
wolności. Do zdarzenia doszło nad ranem w centrum Kutna. Dwaj młodzi ludzie postanowili włamać się
do niezamieszkałego remontowanego budynku, w którym jeden ze sprawców wcześniej zamieszkiwał.
Z terenu posesji mężczyźni zabrali drzwi oraz metalowe grzejniki. Z uwagi na to, że zostali zauważeni
przez przypadkowego mężczyznę skradzione rzeczy porzucili i uciekli. Kilka minut po tym zdarzeniu
dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w rejonie Osiedla Warszawskie
Przedmieście dwaj młodzi ludzie niszczą zaparkowane samochody. Policjanci dzięki informacji o
kierunku ucieczki sprawców szybko zatrzymali jednego z nich. Zatrzymanie drugiego było już tylko
kwestią czasu. Tego samego dnia dwaj kuzyni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży
z włamaniem i niszczenia mienia.
(stop)

Metoda na wnuczka
Na terenie całego kraju uaktywnili się przestępcy działający metodą „na wnuczka”. Metoda ta polega na
tym, że sprawcy przeważnie dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako: wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, że są np. w hipermarkecie i mają niepowtarzalną
okazję kupić przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej np. mieli
wypadek drogowy. W związku z tym proszą o wsparcie finansowe lub pożyczkę. Oszuści twierdzą, że nie
mogą osobiście przyjechać po pieniądze i wysyłają po nie swojego dobrego znajomego. Po jakimś czasie
znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną dobrowolnie kwotę pieniędzy przeznaczoną przez seniora na pomoc wnuczkowi. Czasami oszuści podszywają się pod pracownika zakładu
energetycznego, hydraulika, urzędnika czy inną osobę. Po wejściu do mieszkania wykorzystują nieuwagę
domowników i podstępnie ich okradają. Policja apeluje o czujność. Zawsze można zadzwonić na bezpłatny
telefon alarmowy 997 lub 112.
(stop)

Cud, że nikt nie zginął
35-letni kierowca bmw, bez stałego miejsca zameldowania, stracił
kontrolę nad pojazdem, po czym potrącił 49-letniego pieszego przechodzącego przez jezdnię w Kutnie. Następnie uderzył w stojące na
drodze pojazdy - fiata pandę, mazdę oraz daewoo matiz. Potrącony pieszy doznał obrażeń ciała, ma złamane podudzie. Przebywa w szpitalu.
Kierowca bmw był pijany. Miał ponad promil alkoholu w organizmie.
Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Postępowanie w tej sprawie
prowadzą kutnowscy policjanci.
(stop)
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ogłoszenia

OFERTY PRACY

OGŁOSZENIA DROBNE
Wykonam prace remontowe 504-336-618



Kierowca C + E
Cedrowie 35
fiskalnej, pracownik
Wykształcenie minimum
tel. 42/270 14 00
odpowiadał będzie za obsługę
zawodowe, prawo jazdy
klienta oraz czystość na stacji
Wykaz
krajowych
ofert
pracy
na
dzień
kategorii C + E, doświadczenie
Elektryk
paliw 15.10.2012 r.
zawodowe minimum 2 lata
Wykształcenie średnie,
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
TONI SPEDITION Sp. z o.o.
znajomość
automatyki
99 – 107 Daszyna
OFERTY
PRACY- OTWARTE:
95 – 035 Ozorków
przemysłowej, uprawnienia w
Łubno 63 B
Zawód
Miejsce wykonywania pracy
Cedrowie
35
zakresieWymagania
eksploatacji do 15 kV
tel. 601 235 171
Kasjer-sprzedawca
Chęć do pracy,
PPHU „MARIA”
tel. 42/270 14 00
IMPuczciwość
POLOWAT Sp. z o. o.
Ul. Kaliska
10a
43 – 346 Bielsko Biała
Mechanik
samochodów
99-100 Łęczyca
Szwaczka
ul. Konwojowa 96
osobowych
Wykształcenie minimum
tel. 24/721 97 00
Wykształcenie
zawodowe
Tel. 609 804
680
podstawowe, osoba przyjęta
e.ignatowicz@comfort.pl
mechaniczne,
prawo jazdy kat.
SprzedawcaWykształcenie
średnie, obsługa
P.H.U. ‘’DAG-DAR”
do pracy na wymienionymkomputera/Internetu/prawo
(miejsce pracy: Łęczyca)
B, pracownik
zobowiązany
handlowiec
jazdy kat. B,
Ul. Sobieskiego
47/51 m.24
stanowisku będzie
do naprawy
doświadczenie w sprzedaży sprzętu RTV/AGD będzie
96-100
Skierniewice
odpowiedzialna za szycie
Pracownik ds. kadr i płac
samochodów
osobowych
Tel. 781 909 804 oraz
odzieży
Wykształcenie
wyższe
ciągników
rolniczych
Glazurnik
Wykształcenie
podstawowe
Spółdzielnia
Inwalidów „Tęcza”
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ekonomiczne (w tym licencjat),
G.P. „KASZTELAN”
ul. Lotnicza 2aSp. z o.o.
99 – 100 Łęczyca
średnie ekonomiczne, ale
99 – 107
Daszyna
99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 2a
rozpoczęte studia wyższe, mile
Łubno 63 B
tel.: (24) 721 27 20
tel. 24/ 721 27 20
widziana znajomość prawa
tel. 601
235 171
strona internetowa: www.teczasi.pl
e-mail: sekretariat@teczasi.pl
pracy, systemu ubezpieczeń
e-mail:
sekretariat@teczasi.pl
społecznych oraz przepisów
Pomoc
księgowej
Kierowca autobusu
podatkowych,
bardzo dobra
Wykształcenie
średnie,
Szwaczka
Wykształcenie
podstawowe
Spółdzielnia
Inwalidów „Tęcza”
Prawo jazdy kat. D,
znajomość pakietu MS Office
wymagane
doświadczenie
w
ul. Lotnicza
2a
doświadczenie zawodowe w
HT LANCET
zawodzie
oraz
uprawnienia
do
99-100 Łęczyca
zakresie kierowania autobusem
99 – 100 Łęczyca
prowadzenia
tel.: (24)księgowości
721 27 20
„DYNAMIC Travel”
ul. Lotnicza 21H
P.P.H.U.
„MARKOPOLO”
strona internetowa: www.teczasi.pl
99 – 200 Poddębice
tel. 24/721 92 02
99 – 107 Daszyna
e-mail:
ul. Klonowa 43
e-mail: SEKRETARIAT@
Drzykozy
8 sekretariat@teczasi.pl
Stolarz
Wykształcenie
zawodowe
Sklep
tel. 607 meblowy
940 636 lub 603 960
HTLANCET.PL
tel. 601
235Przemysłowy
171 lub 24/389Ryszard Wasiak
871
(cv zostawiać na portierni z
19 67ul. Łęczycka 93
95-035 Ozorków
e-mail: biuro@dynamictravel.pl
dopiskiem Honorata Wójcik –
(miejsce wykonywania pracy:
kadry)
Kucharz
tel.: 600 290 337
Łęczycabudowlany
– Łódź – Łęczyca) Chęć do pracy, mile widziane doświadczenie Wykształcenie
zawodowe
Malarz
F. H. U. „TOMALA”
– gastronomiczne,
prawo
zawodowe Przedstawiciel handlowy
Tomasz Nowicki
Szlifierz metali
Wykształcenie średnie/
jazdyul.
kat.M.B,Konopnickiej
doświadczenie10/22
w
Umiejętność obsługi szlifierek,
wyższe, komunikatywność,
przygotowywaniu
posiłków
99-100 Łęczyca
do obowiązków pracownika
operatywność, prawo jazdy
oraz obsłudze
baru269
tel.: 601 963
należeć będzie
obsługa Wykształcenie
kat. średnie,
B, własny
samochód,
Sp. zHellen”
o.o.
Kierowca
kat. C+E
prawo
jazdy rok
kat. C+E, G.P. „KASZTELAN”
P. P. H. U. “Gold
szlifierek do wałków i/lub karta kierowcy,
doświadczenia
w sprzedaży lub
99 – 107
Daszyna
badania lekarskie, psychotesty,
Nowakowski Sp. J.
otworów
obsłudze klienta
Łubno 63 B
doświadczenie min. rok
ul. Mickiewicza 18
ŁZG Łęczyca S.A.
Centrum Kształcenia
tel. 601
235 171
99-100 Łęczyca
99 – 100 Łęczyca
OPTIMUM
tel.: 694gospodarstwa
410 849
ul. Kopalniana 9
10 – 136 Olsztyn
Kierownik
Szwaczka
Umiejętnośćul.szycia,
chęć
P. P. H. U. „CHRISTOBAL”
tel. 24/721 34 41
Bałtycka
2 do pracy, pół roku
rolnego
zawodowego
Krzysztofwyższe
Krysiak–
e-mail: kadry@lzgsa.pl doświadczenia
tel. 895
520 091
Wykształcenie
ul. Szkolna
17ochrony
(praca na terenie Powiatu
inżynier
(rolnictwa,
99-140bądź
Świnice
Warckie
Tokarz
Łęczyckiego)
środowiska
kierunków
tel.: 601 prawo
328 805
Ukończona szkoła zawodowa
pokrewnych),
jazdy
lub doświadczenie w pracy
Specjalista do obsługi
kat. Blub 691 922 112
na podobnym stanowisku, Wykształcenie
przesiewacza
Ślusarz-monter
średnie lub zawodowe w kierunkuG.P. „KASZTELAN”
BORGA Sp. zSp.
o. zo.o.o.
pracownik odpowiedzialnyślusarza itp.,Wykształcenie
minimum
znajomość rysunku
technicznego, 99 – 107
GóraDaszyna
św. Małgorzaty 92
będzie za proces obróbki mile widziane
zawodowe,
prawo jazdy
kat. B, oraz Łubno99-122
63 B Góra św. Małgorzaty
doświadczenie
zawodowe
wiórowej oraz toczenie uprawnieniauprawnienia
mechanika
171
na wózki widłowe,
suwnice, żurawietel. 601
tel.:235
605
298 527
ŁZG Łęczyca S.A.
P.P.H.U. „MARKOPOLO”
e-mail: maciej.strojecki@borga.pl
99 – 100 Łęczyca
99 – 107 Daszyna
Kierownik stacji paliw
strona internetowa:
www.borga.pl
ul. Kopalniana 9
Drzykozy 8
Wykształcenie
średnie, prawo
Operator
min.235
średnie
z zakresu
Sp. z o. o.
tel. 24/721maszyn
34 41lub 24/721Wykształcenie
tel. 601
171 lub
24/389
jazdyBORGA
kat. B, doświadczenie
budownictwa,
praca z komputerem, znajomość na stanowisku
Góra św. Małgorzaty
34 46
19 67
kierownika/92
99-122 Góra św. Małgorzaty
e-mail: kadry@lzgsa.pl rysunku technicznego, ewentualne uprawnienia nabrygadzisty
wózki widłowe,
suwnice, żurawie, mile widzianeG.P. „KASZTELAN”
tel.: 605 298 527
Murarz
Sp. z o.o.
Zastępca kierownika marketu
Uprawnienia murarskie, do
99 – 107 Daszyna
Wykształcenie minimum
obowiązków zatrudnionej
Łubno 63 B, tel. 601 235 171
zawodowe, umiejętności
osoby należeć będą prace na
zarządcze i organizacyjne,
terenie firmy
Oferty pracy zamknięte:
książeczka sanepidu lub
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
Szwaczka
gotowość wyrobienia jej,
99 – 107 Daszyna
Umiejętność szycia odzieży,
doświadczenie na podobnym
Łubno 63 B
znajomość obsługi maszyny
stanowisku
tel. 601 235 171 lub 24/389
Informacja pok. 1 lub 2
Dino Polska S.A.
19 67
63 – 700 Krotoszyn
Krajowe oferty
Ul. Ostrowska 122
Specjalista do obsługi
pracy dla osób z
tel. 695 555 737
kruszarki stożkowej
orzeczeniem o stopniu
(praca na terenie Piątku)
Wykształcenie minimum
niepełnosprawności:
zawodowe, prawo jazdy kat. B,
Sprzątaczka
Kierownik produkcji
uprawnienia mechanika
Wykształcenie podstawowe
Wykształcenie wyższe –
P.P.H.U. „MARKOPOLO”
, umiejętność wykonywania
techniczne, specjalność
99 – 107 Daszyna
prac porządkowych, posiadanie
– budowa maszyn
Drzykozy 8
stopnia niepełnosprawności
elektromechanicznych,
tel. 601 235 171 lub 24/389
(praca na 1/4 oraz 1/8 etatu)
umiejętności w zakresie
19 67
Zakład Usług Gospodarczo –
kierowania i planowania
Socjalnych „ ANTEMA” Sp. z o. o.
produkcji oraz realizacji zleceń
Sprzedawca w stacji paliw
58 – 506 Jelenia Góra
TONI SPEDITION Sp. z o.o.
Wykształcenie średnie,
Al. Jana Pawła II 8A
95 – 035 Ozorków
umiejętność obsługi kasy
Tel. 665 340 481

POWIATOWY URZĄD
PRACY W KUTNIE
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno,
tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78
fax (024) 355-70-51,
e-mail loku@praca.gov.pl

Przedstawiciel handlowy
Maszynista pojazdu trakcyjnego
Elektroautomatyk

Nowoczesna kawalerka do wynajęcia
ul. Belwederska Tel: 697-708-419
Sprzedam talerzówkę ( 8 talerzy) Tel: 783-199-266
Sprzedam szafkę pod telewizor (przyciemniane szybki).
Kontakt 885-145-332
Sprzedam przyczepę – wywrotkę
-wywrot obustronny- tel:697-386-623
Sprzedam przyczepkę samochodową,
możliwość zmiany na małe autko za dopłatą.
Tel:695-373-769
Sprzedam Forda Fiesta 2000, benzyna, 1,560m3
Tel: 509-620-441
Sprzedam Alfę Romeo 156, 1998r. Benzyna + gaz
Tel: 669-364-901
Sprzedam opryskiwacz polowy, zawieszany.
Tel: 666-377-659

Z-ca głównej księgowej
Pracownik gorzelni
Przedstawiciel oświatowy
Krojczy
Elektryk
Specjalista d/s logistyki
Specjalista d/s jakości i BHP
Automatyk
Programista PHP/JS/MS
Przedstawiciel finansowy
Licencjonowany pracownik
ochrony/Ilub IIst

POWIATOWY URZĄD PRACY
W GOSTYNINIE
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
tel.: 24 2697159, 24 2354833, 24 2353951
fax: 024 2697179

OFERTY PRACY
POWIAT
GOSTYNIŃSKI
Pracownik fizyczny
Kierowca samochodu dostawczego
Pracownik ochrony
Drukarz offsetowy

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
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sport

Porażka pod choinkę
Porażkę na zakończenie
pierwszej rundy sezonu
„sprezentowali” pod
choinkę swoim kibicom
koszykarze AZS WSGK
Polfarmex Kutno. Przed
własną publicznością ulegli
po dogrywce zespołowi
NETO PTG Sokół Łańcut
80:85 (21:22, 17:11, 23:18, 9:19,
dog. 10:15). Była to druga
porażka Akademików we
własnej hali i czwarta w
tym sezonie ligowym.
Podopieczni trenera Jarosława
Krysiewicza przystąpili do gry w
składzie: Wojciech Glabas, Krzysztof
Jakóbczyk, Dawid Bręk, Hubert Mazur, Jakub Dłuski.
Wynik meczu dla gości otworzył
Kamil Gawrzydek, jednak AZS
szybko wyrównał po punktach
Wojciecha Glabasa. Następne dwa
oczka dorzucił, po ładnej asyście
Huberta Mazura, Jakub Dłuski.
Sokół ponownie wyszedł na prowadzenie, a po celnym rzucie za 3
punkty Damiana Pielocha zyskał
sześciopunktową przewagę (4:9).
Trójeczką odpowiedział Glabas, a
po indywidualnej akcji zakończonej
celnym rzutem Krzysztof Jakóbczyk
doprowadził do remisu. Dzięki
twardej, nieustępliwej grze z obydwu stron wynik pierwszej kwarty
kołysał się na szali. W ostatnich
dwóch minutach pierwszej odsłony
meczu goście z Łańcuta odskoczyli
na pięć oczek (14:19), ale po bardzo
efektownym wsadzie do kosza Glabasa i na raty wrzuconych dwóch
oczkach Łukasza Kwiatkowskiego
Akademicy zmniejszyli przewagę
Sokoła do jednego punktu (18:19).
W samej końcówce kwarty Dawid
Bręk popisał się ładną „trójeczką”, ale
po pierwszych dziesięciu minutach
spotkania z przewagą jednego punktu z parkietu schodzili koszykarze
Sokoła - 21:22.
Pierwsze punkty II kwarty ponownie zdobywają goście. Po chwili
piękną akcją popisuje się Dawid
Bręk, brakuje jednak precyzji w jej
wykończeniu i zachwyt na trybunach przeradza się w jęk zawodu.
Po niespełna trzech minutach gry
w II kwarcie niemalże niezawodny
tego dnia Glabas doprowadza do
remisu - 25:25. Na boisku pojawia
się pozyskany niedawno przez AZS
rozgrywający - Kamil Maciejewski.
Faulowany Małecki celnymi rzutami
osobistymi wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie 27:26.
I następuje seria kontrowersyjnych
decyzji sędziowskich. Zdegustowana
publiczność dobitnie wyraża swoje
niezadowolenie - pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni raz tego wieczoru.
Kapitan kutnowskiego zespołu ponownie punktuje, dając mu prowadzenie (31:30). Trener Sokoła Dariusz

Widzewianki rozgromiły
kadetki MKS
Kaszowski bierze czas. Po przerwie
celnie rzuca Mateusz Szwed i Akademicy prowadzą trzema punktami
(33:30). Na parkiet wkracza następny
nowy nabytek AZS - waleczny i nieustępliwy Arkadiusz Kobus.
Po ładnej kontrze, asyście Maciejewskiego i dobrym wykończeniu
akcji przez Małeckiego Akademicy
powiększają przewagę do pięciu
oczek (35:30) i utrzymują ją do końca II
kwarty. Po pierwszej połowie meczu
na tablicy widnieje wynik 38:33.
Na samym początku II połowy
spotkania czwarte przewinienie znowu w dosyć kontrowersyjnych
okolicznościach - łapie Jakub Dłuski.
Już w 1 min. III kwarty zmienia go
Kwiatkowski. Sędziowie jednak
uparcie dmą w gwizdki i zmiennik Dłuskiego także szybko łapie
czwarty faul. Kibice głośno skandują:
„drukarze!”, nieubłaganie wystawiając arbitrom spotkania negatywną
ocenę. Na parkiecie odpowiedź na
niezrozumiałe decyzje sędziów
daje Kwiatkowski, zdobywając dwa
punkty (40:35).
Świetnym przechwytem, a następnie efektownym wsadem do kosza
popisuje się najlepszy bodaj gracz
Sokoła w tym meczu Maciej Klima.
ten sam zawodnik dokłada chwilę
później dwa oczka i przewaga gospodarzy topnieje do jednego punktu
(40:39). W drugiej części III kwarty
kutnowscy koszykarze ponownie
jednak zyskują przewagę. Po pięknej
akcji i punktach Jakóbczyka rośnie
ona do 13 pkt. Ostatecznie do decydującej IV kwarty meczu ekipa trenera
Jarosława Krysiewicza przystąpi z
przewagą 10. oczek - 61:51.
To miało być ostatnie 10 min.
tego meczu. Miało być, ale nie było.
Pierwsze punkty efektownie zdobywa Kobus. Akademicy powiększają
nawet nieznacznie swoją przewagę.
Jeszcze na 3 min. przed końcową

syreną AZS prowadzi 69:57. Boisko
za piąty faul opuszcza Szwed. Po
stronie gości wchodzi na nie Gawrzydek i pod tablicami jest niemal
nie do zatrzymania. Przewaga ekipy Krysiewicza wydaje się jednak
bezpieczna. Nic bardziej mylnego.
Ostatnie 3. min. IV kwarty meczu
to dla Akademików katastrofa. Po
serii fatalnych w skutkach błędów
gospodarzy, goście doprowadzają
do remisu i dogrywki, w której
Akademicy są już tylko cieniem
zespołu z pierwszych III kwart spotkania. Koszykarze AZS na własne
życzenie przegrywają wygrany,
zdawałoby się mecz, 80:85.
Czy wpływ na porażkę mogły
mieć deprymujące kutnian kontrowersyjne decyzje sędziów? To
nie ma już żadnego znaczenia.
Przed Akademikami trudne zadanie wynagrodzenia swoim wiernym i żywiołowo dopingującym
swoich ulubieńców kibicom zawodu, który sprawili im tuż przed
świętami obfitującymi tradycyjnie
w prezenty. Już za kilka dni - 29 i
30 grudnia - w Krośnie rozegrany
zostanie Final Four Intermarche
Basket Cup. To dla kutnowskiego
zespołu szansa na rehabilitację,
ale i nie lada wyzwanie, gdyż
w pierwszym meczu zawodów
zmierzą się z liderem I ligi i swoim
niedawnym pogromcą- Śląskiem
Wrocław. Ale czymże jest sport,
jeśli nie sztuką stawania przed
najtrudniejszymi nawet wyzwaniami i sprostania im?
AZS WSGK Polfarmex Kutno:
Glabas 16, Kobus 13, Kwiatkowski 13,
Jakóbczyk 9, Bręk 9, Małecki 7, Mazur
5, Dłuski 4, Szwed 4, Maciejewski 0.
NETO PTG Sokół Łańcut: Klima
24, Dubiel 16, Gawrzydek 13, Młynarski 12, Baran 9, Pieloch 9, Fortuna 2,
Czerwonka 0, Balawender 0.
Tekst i fot. Robert Czekalski

Koszykarki MKS
Kutno przegrały z
dotychczasowym liderem
tabeli i faworytem
rozgrywek Wojewódzkiej
Ligi Kadetek U-16
Widzewem Łódź 51:107
(14:21, 15:19, 13:35, 9:32).
Ta porażka oddala ŻółtoNiebieskie od miejsc
premiowanych awansem do
rozgrywek strefowych.
Pierwsza połowa meczu nie
zwiastowała katastrofy. Kutnianki,
mimo że ustępowały swoim przeciwniczkom zwłaszcza w grze pod
tablicami, podjęły walkę - grały ambitnie, z dużym zaangażowaniem.
Drugą kwartę spotkania przegrały
tylko czterema punktami i - przy
pewnej dozie optymizmu - można
było mieć nawet nadzieję na końcowy sukces.
Ostatecznie po pierwszej połowie
meczu na tablicy widniał wynik
29:40.

Druga połowa spotkania należała już niestety bezapelacyjnie do
łodzianek, które całkowicie zdominowały wydarzenia na boisku.
Najgorzej wyglądała ostatnia
kwarta meczu, przegrana przez
Żółto-Niebieskie aż 23 punktami.
W poczynaniach koszykarek MKS
widać było niestety bezradność, do
gry wkradało się zniechęcenie.
Widzewianki grały natomiast
swobodnie i z dużą pewnością
siebie. Przekroczyły granicę stu
zdobytych punktów i pokonały
gospodynie meczu różnicą aż 56.
punktów.
Tekst i fot.: rcz
				
			

Wigilia z brydżem
sportowym
Dziewiątą pozycję zajął reprezentant klubu KDK1 Kutno Przemysław
Błaszczyk w rozegranym w Warszawie turnieju Budimpex Grand Prix
Polski w Brydżu Sportowym. Na dalszych pozycjach uplasowali się inni
zawodnicy kutnowskiego klubu: 28. miejsce zajęła Marta Maj-Rudnicka, 29.
był Mariusz Kraśnicki, 36. - Andrzej Kozikowski, a 47. - Urban Kielichowski.
W Gołębiewie pod Kutnem rozegrano natomiast towarzyski Wigilijny
Turniej Indywidualny, w którym triumfował Adam Pawłowski. Kolejne
pozycje zajęli: 2. - Jerzy Mierzejewski, 3. - Ryszard Maras, 4. - Karol Pokorski
i 5. - Jan Pajor.
rcz
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Przebojowy UP!

fot. Łukasz Nowak

Up! jest autem typowo miejskim, dla kierowców w każdym
przedziale wiekowym. Cieszy
się dużym zainteresowaniem
szczególnie wśród Pań.
Up! jest bardzo kobiecy i
tak jak piękne mamy kobiety
tak piękny jest UP!

Uśmiechnięty przód, oryginalnym wlot powietrza
w zderzaku, wielkie logo na
masce z elegancką pokrywą
bagażnika ze szkła, to jego
elementy rozpoznawcze.
Deska rozdzielcza jest
funkcjonalna i przejrzysta,
wręcz można by powiedzieć
szykowna, ten efekt daje
fortepianowy lakier, którym
pokryta jest czołowa część
konsoli.
Jeśli lubisz modne oryginale rzeczy jak modny telefon
komórkowy, modną torebkę
to powinnaś mieć UP(a)! jest
jak pierścionek z brylantem
O wesoły klimat kabiny
dbają kolorowe odcienie tapicerki, dwubarwna deska
z delikatnymi akcentami z
chromu.
Zintegrowane z zagłówkami przednie siedzenia
są obszerne i wygodne. W
desce rozdzielczej duży zamykany schowek po stronie
pasażera - jego drzwiczki

posiadają przydatny uchwyt
na okulary, klips na wpięcie
długopisu i wgłębienia na
dokumenty i monety i wiele
innych przydatnych schowków, jak półka pod konsolą
centralną, Do tego okrągłe
wgłębienie ze składanym
uchwytem na napoje, który
bez problemów radzi sobie z
utrzymaniem nawet dużych

fot. Łukasz Nowak

Choć jest pozornie
niewielki, prezentuje
się ciekawie i oferuje
zaskakująco dużo
przestrzeni we
wnętrzu.

kubków. Boczki drzwiowe
mają dość pojemne kieszenie
z dodatkowym poszerzeniem na 1-litrowe butelki.
Tylny przedział ma przydatne wgłębienia przykładowo
na duże kubki czy butelki.
To niesamowite, na tak
małe auto przestrzeń załadunkowa wynosi aż 251
litrów!

fot. Łukasz Nowak

Szykowny Maluch, skrojony na miarę

Up! jest bardzo przyjemny
w prowadzeniu.
Dzięki niewielkiej wadze
auta mocniejsza jednostka
silnika z pewnością przyniesie zadowolenie nie tylko w mieście, ale również
na dłuższych dystansach.
Skonstruowana specjalnie na
potrzeby najmniejszego Volkswagena jednostka, posiada
łańcuchowy napęd rozrządu,
co rokuje dużą żywotność.
VW Up! jest świetnym
przykładem tego, że autko

klasy A może zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.
Maluch w testach zderzeniowych Euro NCAP
zyskał maksymalną notę 5
gwiazdek.
Już w podstawowej wersji
ma komplet poduszek powietrznych i elektronicznych
systemów wspomagających
jazdę. Średnie spalanie w
cyklu mieszanym wynosi 4,9
litra/100km przy dynamicznej jeździe. Cena zaczyna się
od 30 tyś zł.

