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Trudno jest przejść 
obojętnie obok 
takich historii. Ta 
niestety wciąż nie 
ma szczęśliwego 
zakończenia. 
Niewidomy Jan 
Kochański przebywa 
w łęczyckim szpitalu, 
choć już dawno 
powinien być w domu. 
Małżonka nie chce z 
nim mieszkać. 
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JEST W SZPITALU... BO ŻONA 
GO NIE CHCE
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Łęczyca

Coraz popularniejsze 
stało się szykowanie 

świątecznych przysmaków 
z pomocą restauracji. Dla 
doświadczonych kucharzy 
przygotowanie kilku tysięcy 
pierogów czy kilkunastu kilo-
gramów kapusty z grochem to 

nie problem. Zamawianie 
gotowych dań na święta 
znacznie ułatwia przygo-
towanie się na przyjazd ro-
dziny – zostaje więcej czasu 
na świąteczne porządki. 

Święta Bożego Narodzenia 
zawsze kojarzą się z trady-
cyjnymi potrawami na stole i 
wspaniałymi zapachami uno-
szącymi się w całym domu 
jeszcze na długo przed wigi-
lijną kolacją. Z drugiej jednak 

strony, okres tuż przed świę-
tami to dla gospodyni nie lada 
wyzwanie, zwłaszcza jeśli spo-
dziewa się ugościć liczną rodzinę. 
Jeszcze kilkanaście lat temu nie 
myślało się o zamawianiu wigilij-
nych potraw w restauracjach, dziś 
jest to duża wygoda, zwłaszcza 
dla zapracowanych kobiet. 

- Zainteresowanie potrawami 
wigilijnymi jest co roku całkiem 
spore i systematycznie się zwięk-
sza. Klienci wybierają przede 
wszystkim menu tradycyjne 
czyli pierogi, kapustę z grzybami 

oraz dania z ryb. Mamy stałych 
klientów, którzy jedzą u nas na 
co dzień i dlatego decydują się 
zamówić potrawy na święta. 
Na tak ważną okazję jak wigilia 
Bożego Narodzenia niektórzy 
łęczycanie wolą nie ryzykować 
kupowania gotowych dań w 
marketach – wyjaśnia właściciel-
ka jednej z łęczyckich restauracji 
oferujących świąteczne potra-
wy. - Koszt jednego kilograma 
pierogów z kapustą i grzybami 
wynosi 21 zł, nie jest to wysoka 
cena. Zamówienia przyjmujemy 
od początku miesiąca maksy-
malnie do 18 grudnia. Jeżeli 
zamawiający sobie tego życzy, 
możemy dostarczyć mu potrawy 
do domu. 

Do Bożego Narodzenia zostało 
niewiele ponad dwa tygodnie. 
Zbliża się więc czas, aby zastano-
wić się nad świątecznym menu.

(MR)

Do torebki, książkowy 
lub na ścianę. Nie waż-

ne jaki, ważne żeby był. Dla wielu 
osób kalendarz to istotny gadżet, 
który pomaga zorganizować czas. 
Jak się okazuje, kupują je nie tylko 
zapracowani biznesmeni.

W sprzedaży pojawiły się już 
ponad miesiąc temu, mimo to 
zainteresowanie nie maleje, wręcz 
przeciwnie. Przed świętami może 
być jeszcze większe. 

- Przez pierwszy tydzień, gdy 
dostaliśmy do księgarni kalen-
darze, dużej sprzedaży nie było, 
ale od listopada już tak. Wybór 
wzorów i kolorów był ogromny, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o kalenda-
rze książkowe – mniejsze i więk-
sze - które sprzedały się bardzo 
szybko. Studenci wybierali zde-
cydowanie wersję w mniejszym 
rozmiarze, ja też taki kupiłam, bo 
obok wielu rzeczy w mojej toreb-
ce, na duży kalendarz nie ma już 

miejsca – podkreśla Magdalena 
Mikołajczyk z łęczyckiej księ-
garni. - Osoby w średnim wie-
ku w większości decydowały 
się na wersję grubą, książkową, 
żeby mieć sporo miejsca na 
różne zapiski. Te duże ku-
pują też osoby starsze, żeby, 
jak same mówią, zapisywać 
wizyty u lekarzy. W takim 
wariancie najpopularniejszy 
był model w kolorze stalowym, 
bardzo elegancki i estetycznie 
wykonany. Najtańszy, mały 
kalendarzyk można już kupić za 
6,50 zł, a najdroższy jest w cenie 22 
zł - słyszymy od M. Mikołajczyk. - 
Mamy w ofercie również kalenda-
rze na biurko i oczywiście ścienne, 
które występują w tak wielu wzo-
rach, że niejednokrotnie klienci 
mają spory problem, żeby się na 
jakiś zdecydować. Najdroższy jest 
w cenie 18 zł, podoba się zwłasz-
cza mężczyzną, bo przedstawia 

naj-
popularniejsze 
s a m o c h o d y 
czasów PRL-u. 
Panie zdecydo-
wanie wolą inne 
obrazki.

Kalendarz to dobry pomysł na 
upominek lub dodatek do pre-
zentu. Przesądni niech jednak 
pamiętają, żeby nie wybierać ich 
w kolorze czarnym. Podobno jak 
mamy czarny kalendarz, to w 
czarnych barwach będzie dla nas 
cały rok, co może oznaczać liczne 
niepowodzenia. 

(MR)

Władze miasta mu-
szą zwrócić do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi sporą 
sumę pieniędzy za błędy popeł-
nione podczas realizacji zadania 
„Przywrócenie dawnej świetności 
Łęczyckiej Starówce sposobem 
na poprawę warunków życia 
mieszkańców miasta”. Gdyby 
tego było mało, okazało się, że 
były burmistrz otrzyma łącznie 
prawie 100 tys. zł odprawy.

Czwartkowa nadzwyczajna sesja 
rady miasta wymagała pośpiechu 
i podjęcia stosownej uchwały, w 
której to radni wyrazili swoja zgodę 
na zwrot prawie 70 tys. zł z dotacji. 
Sytuacja była patowa – pieniądze 
musiały zostać zwrócone, mimo że 
nikomu ten pomysł się nie podobał, 
w przeciwnym razie miasto ponio-
słoby znacznie większe straty. Nie-
prawidłowości dotyczyły głównie 
wykonania zamówień publicznych. 

- Chcę dowiedzieć się, kto był 
odpowiedzialny za realizację tego 
projektu i czy ludzie, przez których 
doszło do tej sytuacji będą w jakiś 
sposób teraz w tym uczestniczyć? 
- dopytywał radny Krzysztof 
Urbański. 

Jak się okazało, osoby odpowie-
dzialnej za zaistniałe nieprawidło-
wości nie ma. 

- W realizacji zadania brało udział 

kilka referatów, każdy z nich miał 
określoną funkcję. Piecze nad cało-
ścią sprawował referat inwestycji i 
rozwoju miasta. Jego kierownikiem 
był Sławomir Głodek, który nie 
świadczy już stosunku pracy – 
poinformowała Renata Brygier, 
sekretarz miasta. Informacja o wy-
powiedzeniu umowy o pracę przez 
byłego kierownika referatu oraz 
płatne 3 miesiące bez świadczenia 
stosunku pracy również wzbudziła 
poruszenie na sali. 

- Olszewski zrobił Głodkowi 3- 
miesięczne wakacje za które będą 
płacić łęczycanie, czy nas na to stać? 
Z czym my mamy do czynienia z 
punktu widzenia etycznego i mo-
ralnego? - komentował wzburzony 
radny Urbański. - Teraz nie ma win-
nego, a my zostaliśmy postawieni 
przed faktem dokonanym.

- Takie działania poprzednich 
władz są niemoralne i jest to chwyt 
poniżej pasa dla naszego budżetu 
– podsumował Zenon Koperkie-
wicz, przewodniczący rady miasta. 

Kolejnym kontrowersyjnym 
punktem spotkania była informacja 
o sumie pieniędzy, jakie przysługują 
Andrzejowi Olszewskiemu z tytułu 
zakończenia pracy na stanowisku 
włodarza miasta. 

Odprawa emerytalna to kwota 
62 280 zł, odprawa z tytułu zakoń-

czenia kadencji wynosi 31 140 zł 
oraz ekwiwalent za 11 niewyko-
rzystanych dni urlopu to dodatko-
we 5 481, 52 zł. Łącznie jest to suma 
98 901, 52 zł brutto. Radni zwrócili 
uwagę, że były burmistrz rozwią-
zał umowę z łęczyckim szpitalem 
tuż przed zakończeniem kadencji 
włodarza Łęczycy, co spowo-
dowało, że ostatnim miejscem 
zatrudnienia przed emeryturą był 
urząd miejski, który w tej sytuacji 
zobligowany jest do wypłacenia 
odprawy emerytalnej. 

- Z jakiego powodu nagle Andrzej 
Olszewski zrezygnował z przejścia 
na emeryturę z ZOZ-u? Może tam 
odprawa była niższa, a może ze 
względu na wieloletnie związanie 
ze szpitalem, nie chciał obciążać 
swoją odprawą budżetu ZOZ-u i 
wolał obciążyć nią łęczycan? Tego 
nie wiem i być może nigdy się nie 
dowiem – skomentował Krzysztof 
Lipiński, burmistrz Łęczycy. 

Podsumowując te wszystkie 
kwoty, czyli zwrot dotacji do Urzę-
du Marszałkowskiego, odprawy A. 
Olszewskiego oraz 3-miesięczną, 
kierowniczą pensję S. Głodka, uzy-
skamy łącznie prawie 200 tys. zł. To 
duży odpływ gotówki z budżetu 
miasta. Ciekawe, czy odczują to 
mieszkańcy.

(MR)

Do niedawna w mniejszości, teraz 
wśród rządzącej ekipy – minione 
wybory samorządowe przynio-
sły ogromne zmiany w radzie 
miasta. Z komitetu wyborczego 
byłego burmistrza, znalazło się 
w niej tylko trzech radnych. Prze-
wodniczącym rady został Zenon 
Koperkiewicz, który otrzymał 11 
głosów, innego kandydata nie 
było. 

Podczas poniedziałkowej uro-
czystości radni miasta kadencji 
2014 – 2018 złożyli ślubowanie, 
wybrali przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącą rady. Zenon 
Koperkiewicz po otrzymaniu po-
parcia od większości głosujących, 
wskazał na wiceprzewodniczącą 
Martę Arkuszewską, tłumacząc 
swój wybór młodym wiekiem kan-
dydatki, który zrównoważyć miał 
wiek przewodniczącego – Zenon 
Koperkiewicz jest najstarszym 
z radnych, z tego też powodu 
otwierał sesję. Jedyną kandy-
daturę na wiceprzewodniczącą 
rady miasta poparło 12 głosów. 
Po formalnościach związanych z 
wybraną 15- stką, przyszedł czas 
na najważniejszy punkt pierwszej 
sesji nowych władz, czyli zaprzy-
siężenie włodarza Łęczycy.

- Obejmując urząd burmistrza 
uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę dla dobra 
publicznego i pomyślności miesz-
kańców miasta. Ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg – usłyszeliśmy z ust 
Krzysztofa Lipińskiego. 

Później przyszedł czas na gra-
tulacje. Liczni zaproszeni goście, 
radni oraz ustępująca władza, 
wszyscy uścisnęli dłoń burmi-
strza Królewskiego Miasta, który 

na zakończenie zwrócił się do 
zebranych. - Chcę złożyć gorące 
podziękowania tym wszystkim łę-
czycanom, którzy zaufali mojemu 
komitetowi wyborczemu i oddali 
na niego tyle głosów. Z jednej stro-
ny jest to ogromna satysfakcja dla 
nas wszystkich, z drugiej jest to 
ogromna odpowiedzialność. Czu-
ję presję tej odpowiedzialności. 
Co innego wybory, kampania. Od 
jutra czeka nas wszystkich ciężka 
praca. Naprawdę ciężka praca, bo 
wszyscy chcemy, żeby to nasze 
kochane miasto się zmieniło, a bez 
pracy nie mamy szans na zmianę. 
Wierzę w to głęboko, że zrobimy 
wszystko, żeby nie zawieść łęczy-
can, łęczycanek i całego miasta 
– zapewniał burmistrz Lipiński.

Tego samego dnia odbyły się 
jeszcze dwie sesje radnych – gmin-
nych oraz powiatowych. W sta-
rostwie powiatowym w piątej 
kadencji rady powiatu zmiany 
dotyczą tylko niektórych radnych. 
Urząd starosty dalej piastować 
będzie Wojciech Zdziarski, a 
wicestarostą na kolejną kaden-
cję została Krystyna Pawlak. 
Funkcję przewodniczącego rady 
powiatu powierzono ponownie 
Sławomirowi Biniewiczowi, a 
wiceprzewodniczącymi zostali 
Edward Cymmer i Janusz Otto. 

W urzędzie gminy nastąpiło 
więcej zmian. Przewodniczącym 
rady gminy w najbliższej kadencji 
będzie Włodzimierz Starzyński, 
a jego zastępcą Jadwiga Frątczak. 
Najważniejsza była jednak zmiana 
na stanowisku wójta gminy Łę-
czyca. W drugiej turze wyborów, 
Andrzeja Wdowiaka pokonał Jacek 
Rogoziński.

(MR)

Była opozycja rozdaje karty

Wigilia na zamówienie 
Łęczyca

Łęczyca

Kalendarze 2015 

100 tysięcy zł odprawy 
dla byłego burmistrza!
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Salon niskich cen!

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

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

* Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander 
Consumer Bank S.A., dla propozycji 3x0, wyliczenia dla przykładu 
reprezentatywnego na dzień 12.11.2014 są następujące: stała stopa 
oprocentowania kredytu 0%, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 
0 zł, całkowita kwota kredytu 1300 zł,  RRSO 0%, czas obowiązywania 
umowy 10 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
1300zł, wysokość rat 130,00 zł.
* Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z odroczoną płatnością 
pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie do dnia 
20.12.2014r. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu na zakup 
towarów i usług z odroczoną spłatą pierwszej raty należy do Santander 
Consumer Bank S.A"
[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na 
zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK 
S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień 
dotyczących treści wymienionych dokumentów.

Segmenty od:  

879zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7STUDIO
KUCHENNE

MEBLE
NA KAŻDY
WYMIAR

SUPER
OFERTAnarożników

Kuchnie od:  

499zł

TYLKO TERAZ! RATY 3 x 0!
• bez prowizji
   • bez odsetek
      • bez pierwszej wpłaty!

KUPUJESZ TERAZ, A SPŁACASZ DOPIERO OD KWIETNIA 2015 r.!*

Łęczyca W obliczu dużego pro-
blemu zostali posta-

wieni lekarze z łęczyckiego szpi-
tala. Pacjent, który po poważnym 
upadku nie wrócił do zdrowia 
i nie może sam wypisać się do 
domu, ma przedłużony pobyt na 
oddziale wewnętrznym, mimo 
że nie wymaga hospitalizacji. 
Powodem jest żona, która nie 
zgodziła się przyjąć chorego męża 
z powrotem do domu. 

Jan Kochański, niewidomy, 
starszy łęczycanin, doznał licz-
nych i poważnych obrażeń w 
wyniku upadku ze schodów 
prowadzących do piwnicy. Wy-
padek zdarzył się 28 październi-
ka, w jednym z bloków na ulicy 
Zachodniej, gdzie mężczyzna 
mieszkał wraz z żoną i synem. 
Łęczycanin z krwiakiem mózgu 
został przewieziony na operację 
do zgierskiego szpitala, w którym 
zatrzymano go około dwóch ty-
godni, odwieziono go do łęczyc-
kiego ZOZ-u, gdzie przebywa do 
tej pory, choć mógłby już wrócić 
do domu. Mógłby, ale nie może, 
bo żona nie podejmie się opieki 
nad chorym mężem. 

- Pacjent jest przytomny, ale 
bez nawiązania kontaktu słow-
nego. Nie jest w stanie sam o 
sobie decydować. Gdyby sytuacja 
wyglądała inaczej, już w tym 
tygodniu zostałby wypisany 
ze szpitala, ale nie ma go kto 
odebrać. Żona nie wyraziła na 
to zgody, dlatego hospitalizacja 
pacjenta jest wydłużona. Został 
więc zorganizowany pobyt w 
Zakładzie Opieki Lekarskiej. W 
tej kwestii działał MOPS, nie było 
możliwości, żeby wcześniej zna-
leźć miejsce – wyjaśnia Łukasz 
Michalak, lekarz prowadzący. - 
Ze względu na schorzenia pacjent 
wymaga 24-godzinnej opieki pie-
lęgniarskiej. Oczywiście można 
było zorganizować to w domu 
korzystając z długoterminowej 
opieki pielęgniarskiej oraz po-
mocy pracowników socjalnych, 
zabrakło dobrej woli rodziny.

Dlaczego żona nie zgodziła się 
odebrać chorego mężczyzny ze 
szpitala?

- Chciel i  żebym odebrała 
męża ze szpitala, ale to nie jest 
możliwe. Ja nie mam warunków, 
żeby przez cały czas opiekować 

się leżącym mężem, nie ma z 
nim kontaktu, nie wstaje, nic 
sam nie zrobi. Ja też jestem scho-
rowana, biorę dużo leków, mam 
swoje lata i nie dałabym rady 
sama wszystkiego przy nim 
zrobić. Mój syn też jest chory. 
Poza tym, gdzie ja bym spała? 
Syn ma malutki pokoik, tu jest 
drugi, też mały, nawet nie ma 
miejsca, żeby wstawić drugie 
łóżko – wyjaśnia Halina Ko-
chańska. - Na początku mówili, 
że mąż pójdzie do DPS- u, ale na 
to też bym się nie zgodziła, bo 
tam jest za drogo. Mąż ma 1180 
zł emerytury, zabraliby całą, a ja 
za co bym żyła? Ja nie mam eme-
rytury a jeść też coś muszę. Syn 
dostaje raz na kwartał zasiłek 
żywieniowy w wysokości 271 
zł. To szpital powinien znaleźć 
mu miejsce, bo jest teraz u nich. 
Ja zawsze powtarzałam, że u 
mnie na pierwszym miejscu jest 
matka i dzieci, mężów można 
mieć więcej. 

Co w tej sytuacji stanie się z 
panem Kochańskim? Nie może 
przecież bez końca przebywać 
w szpitalu. W sprawie pomaga 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

- Przez dwa dni próbowałam 
znaleźć miejsce w Zakładzie Opie-
kuńczo Leczniczym dla pana Ko-
chańskiego, co nie było łatwe, bo 
nie ma miejsc. W końcu udało się i 
mężczyzna zostanie umieszczony 
w ZOL- u w Poddębicach. Żona 
została o tym poinformowana, 
zaproponowałam też pomoc w 
ewentualnym wypełnieniu doku-
mentów, choć wszystkimi formal-
nościami zajmuje się rodzina i szpi-
tal – wyjaśnia Iwona Porczyńska, 
kierownik łęczyckiego MOPS-u. 
-Mężczyzna jest obecnie w cięż-
kim stanie, w szpitalu miał zostać 
do poniedziałku, ale jego pobyt 
zostanie przedłużony do końca 

tygodnia. Jak poinformował mnie 
lekarz prowadzący, stan pacjenta 
nie kwalifikuje go do umieszcze-
nia w Domu Pomocy Społecznej, 
dlatego konieczne było znalezienie 
miejsca w ZOL-u. Niestety rodzina 
chorego musi ponieść ustaloną 
przez ZOL opłatę za pobyt.

Sytuacja Jana Kochańskiego 
jest trudna, ale na szczęście uda-
ło się znaleźć miejsce w ZOL- u. 
Gdyby takiej możliwości nie było, 
prawdopodobnie sprawa trafiła-
by do sądu. Jeżeli mężczyzna jest 
zameldowany w swoim miesz-
kaniu i nie jest po rozwodzie z 
żoną, to przysługuje mu prawo 
powrotu do domu.

tekst i fot. 
Małgorzata Robaszkiewicz 

Nie przyjmę chorego męża do domu – usłyszeliśmy od Haliny 
Kochańskiej 

DrAmAT. ŻONA NIE CHCE 
W DOmU CHOrEGO męŻA
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Poprawa stanu energetycznego i cieplengo w gminie Daszyna po-
zytywnie wpłynie przede wszystkim na stan zdrowotny lokalnego 
społeczenstwa.
Projekt bowiem, ma na celu min. podniesienie poziomu satysfakcji ze 
świadczeń lekarskich osobom starszym i niepełnosprawnym. A to ze 
względu, na fakt, że min. ośrodek zdrowia podłączony zostanie do eko-
logicznego źróła ciepła, czyli kotłowni opalanej biomasą – i tym samym 
radykalnie zmniejszy sie poziom emisji szkodliwych substancji do atmos-
fery, co w konsekwencji bedzie miało swe przełożenie na zmniejszenie 
stopnia zachorowalności na choroby cywilizacyjne (astna, alergie, rak). 

Kotłownia na 
biomasę w mazewie
BUDOWA KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ  (BALOTY SŁOMY) ZASILA 

BUDYNKI W MAZEWIE.  MOC GRZEWCZA KOTŁOWNI – 600 KW.

KOTŁOWNIAĘ WYBUDOWANO NA POTRZEBY 
OGRZANIA BUDYNKÓW:
•  SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNA-

STYCZNĄ
• OŚRODKA ZDROWIA
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 57
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 69
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 70
•  BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ 
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 37a,
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 38
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 43a
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 44
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 45
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 47

• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 49
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 52
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 53
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 42a
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 46
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 51
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 58
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 60
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 71a
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 59
• BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 55

BUDYNEK KOTŁOWNI 
SKŁADA SIĘ Z:
•  HALI MAGAZYNOWEJ  
•  HALI KOTŁOWNI 

Okres częstych wizyt w 
przychodniach zdrowia 

już się rozpoczął, ale na szczęście 
liczba zachorowań nie wzniosła się 
na niebezpieczny poziom. Warto to 
wykorzystać i zastanowić się nad 
przyjęciem szczepionki przeciwko 
grypie. Udowodniono, że szczepie-
nie może nawet całkowicie uchro-
nić nasz organizm przed chorobą.

Lekarze są zdania, że lepiej zapo-
biegać, niż leczyć, dlatego polecają 
wziąć pod uwagę możliwość zaszcze-
pienia siebie i swojej rodziny. Jeszcze 
nie jest za późno.

- Jak zawsze, w okresie późno je-
siennym, w przychodniach zdrowia 
jest więcej pacjentów niż w miesią-
cach letnich. Nie odnotowaliśmy 
natomiast drastycznego zwiększenia 
się liczby osób chorych, jak do tej pory, 
utrzymuje się ona na normalnym 
poziomie, podobnie jak w ubie-
głym roku – informuje dr Dariusz 
Skudlarski. - Duże znaczenie w 
działaniach profilaktycznych mają 
szczepienia 

przeciwko grypie, do których zde-
cydowanie zachęcam, zwłaszcza 
pacjentów z grupy ryzyka. Nawet 
jeśli szczepionka nie uchroni w 100 % 
przed zachorowaniem, to na pewno 
złagodzi objawy infekcji. Jeżeli szcze-
pienie jest poprzedzone badaniami 
lekarskimi, które stwierdzają, że pa-
cjent jest zdrowy, można powiedzieć, 
że nie ma żadnych przeciwwskazań 
do przyjęcia szczepionki przeciwko 
grypie. 

Jak się okazuje wielu łęczycan już 
dawno przyjęło szczepionkę.

- Pierwsze szczepionki pojawiły 
się w połowie września i już pa-
cjenci zaczęli z nich korzystać. Jest 
bardzo wiele osób, które szczepią się 
regularnie od wielu lat i w ogóle nie 
chorują. W tym sezonie zaszczepi-
łam naprawdę bardzo wiele osób, 
przychodzą całe rodziny, dzieci 
już od 4 – 5 roku życia. Pacjentom, 
zwłaszcza starszym bardzo zależy 
na tym, żeby nie chorować i są 
bardzo zadowoleni z działania 

szczepion-
ki. Zazwy-
czaj biorą 
już leki na 
swoje wła-
sne scho-
rzenia i nie 
chcą ich 
sobie do-
kładać – 
wyjaśnia 
T e r e s a 
Wasiak , 

pielęgniarka z punktu szczepień 
łęczyckiej przychodni. - Żeby przy-
jąć szczepionkę pacjent musi być 
absolutnie zdrowy, dlatego nie-
zbędne są wcześniejsze badania 
lekarskie. Należy też pamiętać, że 
zaczyna ona działać dopiero po 
dwóch tygodniach, dlatego po wi-
zycie w punkcie szczepień trzeba 
bardziej uważać na swoje zdrowie, 
zwłaszcza teraz, w okresie późno 
jesiennych przeziębień. Nie jest 
jeszcze za późno na zdrowotną pro-
filaktykę, ale trzeba się decydować 
jak najszybciej.

Po badaniu określającym stan 
zdrowia, pacjent sam kupuje w aptece 
szczepionkę, z którą przychodzi do 
punktu szczepień. Jej koszt to około 
30 – 35 zł, w zależności od firmy oraz 
apteki, która ją sprzedaje.  

(MR)

W jednej z łęczyckich 
restauracji odbyła się 

konferencja pt. “Aktywizacja 
społeczna osób niepełnospraw-
nych”, która stanowiła podsu-
mowanie działań podjętych w 
ramach integracji, wsparcia i 
zmotywowania osób niepeł-
nosprawnych. Co ciekawe, o 
zrealizowanych działaniach mó-
wiła poprzednia kierowniczka 
PCPR-u, która po ujawnionym 
dramacie molestowanych dzieci, 
zwolniła się z zajmowania kie-
rowniczego stanowiska.

Iwona Zielińska przedstawiła 
liczne działania podjęte w ramach 
projektu. Omówiła warsztaty, 
wyjazdy, kursy, np. komputerowe 
i na prawo jazdy, w których udział 
brali beneficjenci projektu. 

- Przy wyborze grupy docelowej 
kierowano się przede wszystkim 
trudną sytuacją osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy oraz w 
życiu społecznym. Dzięki wspar-
ciu zapewnionemu w projekcie 
beneficjenci przeszli ścieżkę 
reintegracji, która pozwoliła im 
na odbudowanie poczucia wła-
snej wartości, zmotywowa-
nie do działania i pomogła 
zdobyć nowe umiejętności 
– podsumowała I. Zielińska 
– Od 2012 roku, w ramach 
projektu, organizowany 
jest także Powiatowy 
Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych.

Rozwiązanie umowy ze staro-
stwem powiatowym i rezygnacja 
z funkcji kierownika, jak się okaza-
ło, nie odsunęły Iwony Zielińskiej 
z dalszej pracy na rzecz Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wprawdzie, w projektach unij-
nych mogą uczestniczyć osoby 
z zewnątrz, tzn. niezwiązane z 
instytucjami, które je organizują, 
bo o zatrudnieniu decydują inne 
aspekty, to jednak, mając w pa-
mięci nieprawidłowości w PCPR, 
może nasunąć się wątpliwość do-
tycząca realizacji projektu. 

(MR)

Była kierownik w nowej roli 
Łęczyca

Łęczyca

Czy wartO Się zaSzCzePić PrzeCiw gryPie?

Na zdjęciu dr Dariusz 
Skudlarski

W łęczyckich przychodniach, jak na razie, pacjenci nie 

czekają w długich kolejkach
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ogłoszenie

Serdecznie dziękuję za głosy, 
które oddaliście na mnie w wyborach samorządowych. 

Zaufanie i wsparcie, jakie otrzymałam od Państwa 
daje mi nadzieję i siłę, by dalej angażować się 

w życie społeczne Naszej Gminy. 
Z wyrazami szacunku Agnieszka Olczyk 

Szanowni państwo

W niektórych miej-
scach, zwłaszcza w po-

bliżu pergoli śmietnikowych, 
zostały już wystawione pojemniki 
na piasek. Administratorzy i pra-
cownicy gospodarczy wolą dmu-
chać na zimne, bo nie wiadomo, 
kiedy przyjdzie zima. 

Mimo, że prognozy na najbliższy 
czas są raczej łagodne i nie zapowia-
dają przyjścia syberyjskich mrozów, 
wystarczy już  -1 st. C i delikatny 
opad, żeby chodnik zamienił się 

w ślizgawkę. Przejście po takim 
oblodzeniu to nie lada wyzwanie, 
zwłaszcza dla starszych osób. Mo-
żemy być jednak spokojni, piasku 
do sypania chodników nie powinno 
zabraknąć.

- Piasek składowany jest w ba-
zie Zieleni Miejskiej przy ulicy 
Kilińskiego 22 skąd później jest 
odpowiednio kolportowany do wy-
znaczonych rejonów miasta i tam 
wykorzystywany w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa użytkownikom 

Czy wybudowany w 
2010 roku budynek so-

cjalny na ulicy Wrzosowej to bu-
dowlana fuszerka? Liczne pęknięcia 
na ścianach, zacieki na sufitach, zła 
wentylacja i felerne drzwi wejścio-
we – sporo niedociągnięć jak na 
nowe budownictwo. 

- Oddając mieszkanie na Belwe-
derskiej miałam nadzieję, że w końcu 
będę żyć w dobrych warunkach dla 
samotnej matki z dzieckiem. Były wi-
ceburmistrz obiecywał mi, że dostanę 
luksusowe mieszkanie, a dostałam 
pękające mury i odpadające płytki. 
Drzwi już musieli wymieniać, bo były 
nieszczelne i ciągle psuły się zamki. 
Teraz po wymianie czekam ponad 
tydzień na obmurowanie futryn, u 
sąsiadki nie ma progu i mroźne po-
wietrze leci do mieszkania – słyszymy 
od Marzeny Turkowskiej, lokatorki 
budynku „B” na ulicy Wrzosowej. - 
Mam zacieki na suficie, nowe drzwi 
są cały czas mokre od wilgoci albo 
też są nieszczelne, niedawno odkleiła 
się płytka przy podłodze, na ścianach 
są też duże pęknięcia. Mój sąsiad we 
własnym zakresie próbował zakryć 
szczeliny, ja nie będę tego robić, prze-
cież zarządca budynku za to odpowia-
da. Bardzo żałuję, że przed wyborami 
nie poszłam do byłego już burmistrza 
w tej sprawie, choć pewnie nie przy-
jechałby do socjalnych. Ten budynek 
to jakaś fuszerka, powinien się o tym 
dowiedzieć. Cieszę się, że pan Lipiński 
został burmistrzem, wierzę, że nie bę-
dzie obojętny na problemy łęczycan.

Na obecny stan budynku miało 

wpływ zapewne wiele czynników, 
choć pojawiające się po tak krótkim 
czasie od wybudowania problemy 
są mocno zastanawiające. W chwili 
obecnej wykonawca inwestycji już nie 
ma obowiązku poprawy ewentual-
nych, pozostałych nieprawidłowości. 

- Jeżeli chodzi o okres gwarancyjny 
budynku socjalnego „B”, to minął 15 
listopada bieżącego roku. Wszelkie 
usterki zgłoszone przez administrato-
ra, czyli PGKiM w przeglądzie gwa-
rancyjnym, zostały usunięte. 
Po okresie gwarancyj-
nym wszelkie uster-
ki do naprawy 
kwalifikować 
będzie komisja 
powołana w 
tym celu przez 
administrato-
ra – informuje 
K r z y s z t o fa 
Łuczak, rzecz-
nik łęczyckiego 
magistratu. - Budynki 
socjalne „A” i” B” budowane są 
według tej samej dokumentacji co 
budynek wcześniejszy. Jednakże na 
bazie doświadczeń podjęto decyzję o 
montażu drzwi wejściowych o zde-
cydowanie lepszych parametrach (w 
budynku „B” również takowe zostały 
wstawione w ramach wymiany), 
zdecydowano również o instalacji 
na stałe nawiewników w oknach. 
Zapobiec to ma ewentualnym zawil-
goceniom pomieszczeń i zapewnić 
lepszą wentylację. Taką samą opcję 
przyjęto w pierwszym budynku, 

gdzie zgłaszane były min. 
zacieki - podejrzewano, 

że nieszczelnym był dach. 
Analiza wykazała jednak, że 

problemem była nieodpowied-
nia wentylacja lokali mieszkalnych. 

Podjęte działania mają na stałe wyeli-
minować takie problemy – dodaje K. 
Łuczak. - Na chwilę obecną nie ma 
jeszcze decyzji co do personaliów 
osób, które zamieszkają w nowo 
budowanych budynkach socjalnych. 
Pozwolenie na użytkowanie powinno 
być w pierwszej dekadzie stycznia 
2015 roku.

Czas pokaże, czy podobnych pro-
blemów nie będzie w dwóch nowych 
budynkach, które są już na ukoń-
czeniu. 

(MR)

Mróz w minionym tygo-
dniu przysporzył proble-

mów nie tylko kierowcom, ale też 
młodemu łabędziowi, który utknął w 
korycie zamarzniętej Czartówki przy 
ulicy Ozorkowskiej. Bez pomocy nie 
miałby szans na przeżycie.

O łabędziu uwięzionym w zmrożo-
nej rzece zaalarmowali mieszkańcy.

- Zaraz po uwolnieniu łabędź został 
przewieziony do lekarza weterynarii, 
który określił jego stan. Okazało się, że 
jest to młody ptak, mocno osłabiony. 
Nie było jednak żadnych poważniej-
szych powikłań, dlatego mógł trafić 
do łódzkiego Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt. Jeszcze tego same-
go dnia został tam przewieziony – in-
formuje Ewa Marciniak z łęczyckiej 

straży miejskiej. - Nie można stwier-
dzić, dlaczego łabędź znalazł się w 
korycie rzeki.

W pomoc łabędziowi włączyli się 
także łęczycanie, aktywnie uczestni-
cząc w wyciąganiu go z zamarzniętej 
rzeki. 

(MR)

Młody łabędź uratowany

Piasku nie zabraknie

obiecali „luksus” a pękają ściaNy 
– problem Na wrzosowej

dróg – mówi Krzysztofa Łuczak, 
rzecznik urzędu miejskiego. - Ge-
neralnie z zeszłorocznych zapasów 
miasto ma blisko 250 ton piasku z 
solą oraz 10 ton czystej soli. 

(MR)

Na zdjęciu Marzena 
Turkowska z synem

Z okazji mikołajek w 
sobotę odbył się X Rajd 

Mikołajkowy zorganizowany przez 
oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” 
w Łęczycy, w którym udział wzięli 
zarówno najmłodsi jak dużo starsi 
mikołaje. Ulice miasta pełne były 
osób z czerwonymi czapkami, 
które wspólnie przeszły wyzna-
czoną trasą. 
Wszystko rozpoczęło się przed urzę-
dem miejskim w sobotnie przed-
południe. Po oficjalnym powitaniu 
uczestników i oczywiście św. Mikołaja, 

zebrani ruszyli w drogę. Przeszli uli-
cami miasta do pl. T. Kościuszki, na 
którym wszyscy otrzymali upominki 
od pana z długą, białą brodą. Dużą 
atrakcją byli oczywiście mikołaje na 
motocyklach, którzy zwracali na siebie 
uwagę większości maszerujących. 
Tegoroczna edycja rajdu przeciągnęła 
rekordową liczbę uczestników, wzięło 
w nim udział 40 szkół i instytucji z 
powiatów: łęczyckiego, kutnowskie-
go, zgierskiego i poddębickiego, co 
łącznie dało liczbę około tysiąca osób.

(MR)

prawie tysiąc mikołajów
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Na co dzień ich nie za-
uważamy lub nie chce-

my zauważać, ale w Łęczycy jest 
prawie dwudziestu bezdomnych. 
W okresie zimowym bezdomność 
może kosztować nawet życie. Są 
sposoby, by je uratować, ale jak 
się okazuje, niektórzy bezdomni 
nie chcą z nich korzystać, bo nie-
sety wybierają alkohol.

Latem najbardziej atrakcyjnym 
miejscem dla osób bezdomnych jest 
stara część parku miejskiego i jego 
okolice, często też obrzeża miasta, 
tereny wokół działek. W zimnych 
miesiącach z miejscem do spania jest 
trudniej – zazwyczaj wybierane są 
pustostany, altany, piwnice. Każdy 
zauważony przypadek należy zgłosić 
na policję lub do straży miejskiej.

- Po otrzymaniu zawiadomienia 
o osobie bezdomnej strażnicy miej-
scy po pierwsze oczywiście jadą 
na miejsce, później powiadamiają 
MOPS, następnie przeważnie sami 
zawożą taką osobą do ośrodka w 
Ozorkowie albo w Łodzi. Jeżeli 
natomiast taka osoba jest pod wpły-
wem alkoholu, wówczas odwożą ją 
na SOR, gdyż bezdomni po spoży-
ciu alkoholu nie są przyjmowani we 
wskazanych ośrodkach – wyjaśnia 
Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego 
magistratu. 

Alkohol jest częstym powodem 
bezdomności.

- Obecnie na terenie miasta Łęczy-
ca jest 19 osób bezdomnych, 5 z nich 
nie korzysta z pomocy ośrodka, nie 
zgłasza się do nas i nie wiemy, co się 
z nimi dzieje. Z tych 5 osób 3 były 
wcześniej umieszczone w Ośrodku 
Pomocy MONAR-MARKOT w 
Ozorkowie i samowolnie go opuści-
ły. Mamy podpisane porozumienie 
o współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
„Wzajemnie Potrzebni” MONAR
-MARKOT w Ozorkowie, gdzie 
kierujemy osoby bezdomne z terenu 
naszego miasta. Obecnie w tym 
ośrodku przebywa 5 naszych osób 
bezrobotnych, w Łodzi w schro-
nisku jedna oraz w Warszawie też 
jedna – informuje kierownik sekcji 
środowiskowej MOPS- u. 

- Podstawowym problemem osób 
bezdomnych jest to, że nie wyra-
żają zgody na umieszczenie ich w 
schroniskach. Powód? Obowiązuje 
tam bezwzględna trzeźwość, a 
niestety nie wszyscy chcą się do 

tego dostosować. Potrzebujący wolą 
zrezygnować z pobytu w schroni-
skach, które dają im dużą szansę na 
powrót do normalnego życia, rezy-
gnują też z proponowanych przez 
nas darmowych gorących posiłków, 
wolą pomoc finansową. Wysokość 
świadczeń pieniężnych jest ustalana 
indywidualnie. Mamy pisemne 
oświadczenia tych osób dotyczące 
rezygnacji z proponowanej przez 
nasz Ośrodek pomocy oraz o miej-
scu ich pobytu w okresie ochron-
nym (u znajomych lub u rodziny) 
- wyjaśnia Iwona Porczyńska, 
kierownik łęczyckiego MOPS-u. - W 
dniach 21-22 stycznia odbędzie się 
badanie liczby osób bezdomnych w 
województwie łódzkim, wówczas, 
jak sądzę, poznamy rzeczywistą ich 
liczbę w całym mieście.

Policja nakłania wszystkich, któ-
rzy zauważą osobę bezdomną do 
zgłoszenia miejsca jej pobytu pod 
telefonem alarmowym realizując 
kampanię „Nie bądź obojętny”.

(MR)

  
• niepowtarzalny klimat
• kraina smaków i aromatów
• bogata oferta
• niska cena
• pokoje dla gości i nowożeńców

po Nowym roku, nowe dowody osobiste
Od pierwszego stycznia wprowadzo-
ny zostanie nowy wzór dokumentu 
tożsamości. Nie będzie na nim infor-
macji dotyczących adresu zameldo-
wania, koloru oczu, wzrostu ani na-
wet podpisu posiadacza dokumentu. 
Wniosek o wydanie dowodu będzie 
można składać drogą elektroniczną. 
- Format i wymiary dowodu oso-
bistego pozostaną takie same jak 
dotychczas. 
Dowody osobiste wydane przed 1 
stycznia 2015 r. zachowują ważność do 
upływu terminów w nich określonych. 
Nie będzie konieczności ich wymiany 
– uspakaja Mirosława Łuczak, kie-
rownik referatu spraw obywatelskich 
łęczyckiego magistratu. - Nowością jest 
możliwość złożenia wniosku o wydanie 
dowodu osobistego w dowolnej gmi-
nie w kraju lub drogą elektroniczną. 
Wniosek składany w gminie będzie-
my musieli podpisać własnoręcznie, a 
wniosek elektroniczny uwierzytelnić 
podpisem elektronicznym. Nieza-
leżnie, czy wniosek będzie posiadał 
formę pisemną czy elektroniczną 
należy do niego dołączyć fotografię. 
W przypadku wniosku składanego w 

formie pisemnej fotografia zachowuje 
dotychczasowe wymiary 35x45 mm. 
Do elektronicznego wniosku należny 
załączyć fotografię w pliku o wymiarach 
co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie 
przekraczającej 2,5 MB. W każdym przy-
padku fotografia dołączona do wniosku 
powinna być wykonana nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Po wydaniu, nowe dowody będą ważne 
przez 10 lat, a ich wyrobienie, tak jak do 
tej pory, pozostanie bezpłatne. Zmiana 
ta wydaje się być zupełnie niepotrzebna, 
jest jednak konieczna, bo Polska dostała 
właśnie na ten cel dotację unijną. Gdyby 
nie zdecydowano się na wprowadzenie 
nowego wzoru dokumentu tożsamości, 
przepadłyby pieniądze z Unii.

(MR)

Nie bądźmy obojętni...
Łęczyca

Na zdjęciu Iwona 
Porczyńska, kierownik 
MOPS w Łęczycy

Bezdomni „gościli” w miejskim 
parku

rezerWUj jUŻ dzIŚ 
otrzyMaSz raBat!

restauracja i Noclegi zatoka        
Sierpów 33

693 410 129,  601 383 829
www.zatoka-zatoka.pl

Twoje wymarzone wesele 
JUŻ ZA 120 Zł   

ORGANIZUJEMY:
• WESELA
• KOMUNIE
• CHRZCINY
• JUBILEUSZE
• KONSOLACJE
• INNE UROCZYSTOŚCI
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
JUŻ OD 40 ZŁ
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 115: Kto nie może, ten nie musi.

UŚMIecHNIj SIĘ
Generałowi urodził się wnuk, więc 
postanowił wysłać swego adiutanta do 
szpitala, aby się dowiedział czegoś więcej. 
Po powrocie generał pyta: 
- I jak wygląda?! 
Na to adiutant: 
- Jest bardzo ładny... Podobny do Pana 
generała. 
- Podać więcej szczegółów! 
- Melduję, że niski, łysy i bez przerwy drze mordę. 

* * *
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał 
IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: 
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie 
się podpisywać. 

* * * 
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, 
wreszcie mówi: 
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. 
- Ale jak? 
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje pieniążki. 
Jasiu zwraca się do dziadzia: 
- Czemu tak mało? 

* * *
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góra-
lem: 
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała? 
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.. 

* * *
Spotykają się Amerykanin i Rosjanin i wdają się w rozmowę: 
- Ja mam 3 samochody w domu, pierwszy do pracy, drugi 
na zakupy i podróże, a trzecim jeżdżę do sąsiadów - mówi 
Amerykanin. 
Na co Rosjanin rzecze: 
- Ja mam 2 samochody w domu, pierwszy do pracy, a drugi 
na zakupy i podróże. 
- A czym do sąsiadów jeździcie? - pyta Amerykanin. 
- A do sąsiadów to my jeździmy czołgami. 

* * *
Kelnerka przynosi zamówione pączki. Siedzący przy stoliku 
dziękuje: 
- Całuję rączki za te dwa pączki. 
Po chwili kelnerka przynosi ciastka i słyszy od uprzejmego 
klienta: 
- Za te ciasteczka całuję w usteczka. 
Słysząc to, jakiś gość podpowiada: 
- Zamów jeszcze zupę... 

W minionych wyborach samo-
rządowych mieszkańcy gminy po 
raz kolejny obdarzyli zaufaniem 
jedynego kandydata na stano-
wisko wójta, Zbigniewa Wojterę. 
Brak konkurentów i duże popar-
cie lokalnej społeczności świad-
czą o akceptacji polityki rozwoju 
realizowanej przez gminę. Wójt 
gminy Daszyna, po kilkunasto-
miesięcznej przerwie, wrócił na 
stanowisko i zamierza aktywnie 
działać na rzecz poprawy życia 
mieszkańców. 

 Panie Wójcie, jak ocenia Pan 
pracę Pawła Jóźwiaka, który 
do tej pory zastępował Pana na 
stanowisku? Czy kontynuował 
rozpoczęte przez Pana przed-
sięwzięcia?
Pan Paweł Jóźwiak zrobił to, co 

powinien. Dbał o finanse naszej 
gminy, ale nie zapomniał o rozwoju 
i kontynuowaniu zadań, które zo-
stały rozpoczęte wcześniej. Dzięki 
jego gospodarskiemu oku wiele 
inwestycji udało się doprowadzić 
do zakończenia. Powiem krótko – 
gmina została powierzona osobie 
o odpowiednich umiejętnościach 
i kwalifikacjach. Korzystając z 
okazji chciałbym panu Jóźwiakowi 

podziękować za pracę na rzecz 
naszej gminy.

 Jakie ma Pan plany na zarzą-
dzanie gminą? Czy planuje Pan 
wprowadzić zmiany w funkcjo-
nowaniu urzędu?
Nie wiem jakie zmiany ma pani 

na myśli, ale nie planuję żadnych 
zwolnień pracowników, bo nie ma 
takiej potrzeby. Plany zarządzania 
gminą zawsze były takie same i w 
dalszym ciągu pozostają niezmien-
ne. A konkretnie – zarządzanie 
musi opierać się na zdrowych za-
sadach ekonomicznych. Efekty ta-
kiego zarządzania powinni odczuć 
mieszkańcy gminy Daszyna. Dla-
tego zarządzanie to nic innego jak 
tylko rozważne i mądre decyzje z 
pozytywnym efektem końcowym. 

 Czy gmina Daszyna jest, Pana 
zdaniem, gminą szybko rozwi-
jającą się?
O taką ocenę trzeba zapytać in-

nych, tych którzy obserwują nasze 
działania. Moja ocena może być 
subiektywna, dlatego dla mnie cen-
niejsze są opinie ludzi z zewnątrz. 
Z moich informacji wynika, że ta 
ocena jest bardzo pozytywna, a 
szczególnie wysoko oceniane są 

nasze działania na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Więk-
szość naszych działań ma służyć 
ekologii i co za tym idzie ma służyć 
mieszkańcom.

 Proszę powiedzieć o najważ-
niejszych zadaniach gminy 
do wykonania w najbliższym 
czasie.
Po pierwsze, rozbudowa sieci 

gazociągowej. Po drugie, dalsze 
inwestycje w odnawialne źródła 
energii. Będziemy zdecydowanie 
wspierać inwestycje, które dadzą 
dodatkowe miejsca pracy. Mam tu 
na myśli budowę chłodni. Oczywi-
ście wszystkie zadania będziemy 
realizować w oparciu o fundusze 
z Unii Europejskiej.

 Jaki jest Pana największy cel 
do zrealizowania w obecnej 
kadencji?
Trudno tak jednoznacznie okre-

ślić cele, bo jest ich bardzo dużo, 
ale jedno jest pewne – wszystkie 
cele sprowadzają się do jednego, 
do systematycznego poprawiania 
jakości życia mieszkańców gminy. 
A  więc inwestycje ekologiczne, 
ale również budowa dróg, chod-
ników, itd. Coraz większą troską 

trzeba otaczać najmłod-
sze pokolenie. Dlatego 
konieczne będą inwe-
stycje, których celem 
będzie rozwój gminnej 

oświaty. Wiem, że to tylko 
plany, ale bez planów i bez 
wizji nic nie można zrobić. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: 
Małgorzata 

Robaszkiewicz

„cieszę się, że będę miał okazję kontynuować rozpoczęte projekty 
i postaram się w 100% sprostać oczekiwaniom mieszkańców” – 

deklaruje zbigniew Wojtera, wójt gminy daszyna
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Już po raz ósmy w kościele pw. św. Józefa w Ozorkowie zorgani-
zowany został przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na 
Padaczkę Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. 
Wśród ponad 120 szopek, najbardziej oryginalne, wykonane zostały 
z chleba, piernika lub makaronu. Konkursowi towarzyszyły występy 
artystyczne podopiecznych WTZ i „Studia Integracji” Krzysztofa 
Cwynara. 

Niezwykłe szopki 
z województwa 
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Serdecznie Wam dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, oddając na mnie swój głos w wyborach. 

I choć minimalnie przegrałem, to wiem, że doceniacie moje doświadczenie i pracę jaką włożyłem w rozwój naszej gminy. 
To dla mnie bardzo ważne. Wiem, że pozostawiam gminę w dobrej kondycji finansowej. Pragnę podkreślić, że każdego 
roku wzrastała liczba inwestycji i pozyskiwanych środków zewnętrznych. To na pewno efekt dobrej współpracy z 
radnymi, którym również dziękuję. 
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że swoją wieloletnią pracą dla naszej małej ojczyzny zyskałem Wasze zaufanie  
i będziecie mnie dobrze wspominać. Zawsze starałem się odpowiedzialnie podchodzić do pracy samorządowej  

a swoje doświadczenie i wiedzę spożytkować dla dobra ogółu. 
Dla mnie praca na rzecz gminy była zaszczytem. Z pełnym zaangażowaniem wypełniałem 
swoje obowiązki. Dodatkowej energii dostarczali mi mieszkańcy, a zwłaszcza ich satysfakcja, 
gdy można było spełniać ich życzenia i oczekiwania. 
Jeszcze raz dziękuję za te prawie ćwierć wieku i życzę naszej gminie dalszych sukcesów  
z nowym wójtem. 

drodzy mieszkańcy gminy ozorków!
ogłoszenie

Przez ponad 6 godzin 
lokatorzy 3 domów przy ul. 

Kościuszki pozbawieni byli wody. Awaria 
spowodowana była rozszczelnieniem 
połączenia kielichowego na rurociągu 
żeliwnym – informuje OPK. 

(stop)

Główna atrakcja centrum 
miasta, czyli fontanna, 

nie została wyłączona przed nadej-
ściem ubiegłotygodniowych mrozów. 
Tryskająca woda bardzo szybko za-
mieniła się w lodową taflę. Czy w porę 
nie można było zakręcić kurka z wodą? 
- Utrzymanie ciągłości pracy fontanny 
podyktowane było koniecznością 
przeprowadzenia rocznego serwisu 
gwarancyjnego – informuje Izabela 

O kamienicy przy ul. 
Wyszyńskiego znów 

jest głośno. Mieszkańcy sprzeciwili 
się – jak sami mówią – wykorzysty-
waniu przez byłego developera 
i założyli wspólnotę z własnym 
zarządem. Wzięli kredyt i kupili 
urządzenia grzewcze. Po co? Bo od 
ubiegłorocznej zimy toczyli zażar-
tą walkę o ciepło w mieszkaniach. 
Zamówione pompy cieplne ze 
Szwecji mają zostać zainstalowane 
w kamienicy już w tym tygodniu. 

To chyba najbardziej medialna ka-
mienica w mieście. Była opisywana 
w prasie wielokrotnie. Choć to jesz-
cze nie finał sprawy i wzajemnych 
sporów, które znalazły swój epilog w 
sądzie, właściciele mieszkań mówią o 
satysfakcji. 

- Nie chcieliśmy dalej płacić ha-
raczu związanego z zawyżonymi i 
nieuzasadnionymi opłatami za cie-

pło. Dlatego na  zebraniu wspólnoty 
podjęta została uchwała o wzięciu 
kredytu i zakupie cieplnych pomp 
powietrznych. Takie postanowienie 
zapadło zdecydowaną większością 
głosów – mówi Jacek Potocki, prze-
wodniczący wspólnoty mieszkanio-
wej. - Mimo to, były developer i jego 
rodzina, zaskarżyli uchwałę wspól-
noty do sądu próbując zablokować 
naszą inwestycję.

Wspólnota zdecydowała się na 
wzięcie 180 tys. zł kredytu, który ma 
być spłacany przez 10 lat. Miesięczne, 
dodatkowe koszty z tego tytułu dla 
jednej rodziny wyniosą 2,50 zł od 
metra kwadratowego powierzchni 
mieszkania. 

J. Potocki twierdzi, że nie było innej 
możliwości, jak zaciągnąć kredyt i 
uniezależnić się od – jego zdaniem 
- nieuczciwych dostawców mediów.  

- Zostaliśmy postawieni pod 
ścianą. Narzucano nam wcześniej 
wysokie opłaty, a gdy się temu sprze-
ciwiliśmy odcięto nam ogrzewanie i 
ciepłą wodę w środku zimy, nie zwa-

żając na zagrożenie zdrowia i życia 
członków wspólnoty. Były developer 
zachowywał się jakby kamienica była 
jego prywatnym folwarkiem. Na to 
nie mogło być naszej zgody. Nowe 
kotły są już ustawione w  kotłowni. 
Czekamy teraz na pompy cieplne, 
które już na dniach powinny do nas 
trafić ze Szwecji – słyszymy od prze-
wodniczącego wspólnoty. 

Przypomnijmy, że wspólnota 
toczy sądowe spory z byłym deve-
loperem i członkami jego rodziny.

- Od 4 lat spieramy się o koszty 
związane z eksploatacją mieszkań, 
ponieważ „dobroczyńcy nie muszą 
za nic płacić”. W związku z tym, ro-
dzina byłego developera nie zgadza 
się z zaciągniętym kredytem i nie 
spłaca swoich należności – mówi J. 
Potocki.

Próbowaliśmy porozmawiać z 
developerem i jego rodziną. Nie za-
staliśmy nikogo w mieszkaniu. Do 
sprawy powrócimy. 

tekst i fot. (stop)

Wywiad z Władysławem Sobo-
lewskim, który 24 lata sprawował 
obowiązki wójta gminy Ozorków 

 Co Pana zdaniem zadecydowa-
ło o przegranej?
- To przykre, ale tuż przed 

wyborami i w trakcie wyborów 
niektóre osoby z Sokolnik Lasu 
robiły mi bardzo negatywną kam-
panię. Rozpowiadały na przykład, 
że zarabiam krocie na stanowisku 
wójta. Oddałem sprawę do sądu 
w trybie wyborczym i wygrałem. 
Niestety, jak widać te kalumnie 
przyniosły negatywny skutek. O 
mojej przegranej zadecydowało 
zaledwie 156 głosów. Trudno. Nie 
rozpaczam z tego powodu. Mam 
dalsze plany związane z pracą w 
samorządzie.

Zdradzi Pan jakie to plany?
- To żadna tajemnica. Będę praco-

wał w powiecie zgierskim - w Radzie 
Powiatu Zgierskiego. Tak szczerze 
mówiąc, to już wcześniej myślałem o 
pracy w samorządzie zgierskim. Tyle 
tylko, że z gminą chciałem rozstać 
się w inny sposób. Powiedziałem 
sobie, że kandyduję na wójta po raz 
ostatni. No cóż, z gminą musiałem 
pożegnać się szybciej, ale zapew-

niam, że  jako radny powiatowy 
będę dalej działał na rzecz mojej 
gminy i jej mieszkańców. 

Jest Panu z tego powodu żal?
- Na pewno. Dla gminy pracowa-

łem prawie ćwierć wieku. Miałem 
jeszcze dużo planów związanych 
z inwestycjami i rozwojem gminy 
Ozorków. Cieszę się jednak, że w 
ciągu tych lat udało się tyle zrobić. 
Mam na myśli inwestycje drogo-
we, wodociągowe, kanalizacyjne, 
termomodernizacyjne... mógłbym 
długo wymieniać, ale to nie czas, 
aby się chwalić. Nagrodą jest dla 
mnie zadowolenie mieszkańców.

Rady dla nowego wójta?
- Gminie potrzebne są zewnętrz-

ne środki finansowania. Mam na-
dzieję, że nowy wójt (Tomasz Ko-
morowski – przyp. aut.) sprosta 
zadaniom związanym z pozyski-
waniem pieniędzy z Unii. Konieczne 
jest lobbowanie w instytucjach 
odpowiedzialnych za ich podział. 
Z drugiej strony mój następca ma 
ułatwione zdanie. Ogrom pracy 
został już wykonany a pieniądze na 
nowe inwestycje zapewnione. 

Dziękuję za rozmowę

wzięli sprawy w swoje ręce „Nie rOzPaCzam 
z POwOdU PrzegraNej”

Ozorków

Ozorków

Ozorków

Jacek Potocki w kotłowni. 
Brakuje jedynie pomp 
cieplnych

Kamienica przy ul. Wyszyńskiego to jeden z nowocześniejszych 
budynków w Ozorkowie

aWarIa Na 
koŚcIUSzkI. 

Lokatorzy bez wody 

Ślizgawka zamiast fontanny

Najmłodsi mieli sporą frajdę. 
Na placu powstało lodowisko 

Po skuciu lodu zainstalowano 
świąteczną iluminację 

Dobrynin, rzecznik burmistrza. - Serwis 
taki został wykonany, a całość wody z 
urządzeń i niecki spuszczona. Serwis nie 
wykazał żadnych uszkodzeń fontanny 
i potwierdził poprawność rocznego 
funkcjonowania. 
W weekend ustawiona została na płycie 
fontanny świąteczna iluminacja, tzw. 
fontanna świetlna. 

(stop)
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tekst sponsorowany

Parzęczew ParzęczewM iejs cowe wł a -
dze nie ukrywają 

ogromnego zaskoczenia z powo-
du ceny jaką za odbiór odpadów 
komunalnych wyznaczyła firma 
ze Zgierza. W podobnej do Parzę-
czewa sytuacji jest wiele miejsco-
wości w naszym regionie. Sprawa 
jest poważna, bowiem narzucone 
przez firmy śmieciowe podwyżki 
skutkowałyby także podniesie-
niem opłat dla mieszkańców.  

- Kilka dni temu w gminie Parzę-
czew w przetargu na odbiór odpa-
dów komunalnych wpłynęła jedna 
zgierska oferta. Po otwarciu oferty 
okazało się, że cena za świadczenie 
tych usług jest około 70% wyższa od 
dotychczas obowiązującej – mówi 
wójt Ryszard Nowakowski. - Po-
stanowiłem unieważnić przetarg i 

ogłosić kolejny. W budżecie na 2015 
rok nie zaplanowano tak dużych 
środków. Przyjęcie tak wysokiej 
oferty oznaczałoby zwiększenie 
opłat pobieranych od mieszkańców. 

- Nie mieliśmy innego wyjścia. 
Musieliśmy zaproponować taką 
podwyżkę z uwagi na znaczny 
wzrost cen na na składowisku 
śmieci w Krzyżanówku – infor-
muje Grażyna Targalska, prezes 
zgierskiej firmy odpowiedzialnej 
za wywóz odpadów komunal-
nych.

W gminie Parzęczew obecna 
cena to 7 zł od  mieszkańca od 
odpadów segregowanych i 12 zł od 
niesegregowanych.

Jak się dowiedzieliśmy podobne 
problemy z wysokimi opłatami 
ma nie tylko gmina Parzęczew. 

Podobna sytuacja jest w wielu są-
siednich gminach, np. Ozorków  i 
Wartkowice, część gmin unieważ-
nia przetargi, część jest w trakcie 
przeprowadzania przetargów.

Aby zapobiec takim sytuacjom i 
mieć kontrolę nad ceną za odbiór 
odpadów komunalnych 20 gmin z 
regionu (w tym gmina Parzęczew) 
planuje wybudować Regional-
ny Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w miej-
scowości Piaski Bankowe w gmi-
nie Bielawy działając w ramach 
Związku Międzygminnego ,,BZU-
RA”. Gmina Parzęczew jest zaan-
gażowana w to przesięwzięcie w 
sposób szczególny, ponieważ wójt 
Ryszard Nowakowski jest prze-
wodniczącym zarządu związku. 
- Inwestycja przygotowywana 
jest od pięciu lat. Będzie to naj-
bardziej przyjazna środowisku 
oraz najnowocześniejsza instala-

Czy szykują się podwyżki 
dla mieszkańców?

cja tego typu w województwie 
łódzkim – informuje wójt Nowa-
kowski. - Ma powstać jeszcze w 
2015 roku. Związek pozyskał na 
ten cel 41,5 miliona złotych ze 
środków unijnych. Zakład będzie 
wyposażony między innymi w 
nowoczesną sortownię, na której 
zostanie wysortowane ponad 
70% surowców, które można 
ponownie wykorzystać. Obniży 
to koszty funkcjonowania całego 
systemu i pozwoli na utrzymanie 
niskich cen za odbiór odpadów w 
gminach należących do Związku 
Międzygminnego ,,BZURA”. 

Jak usłyszeliśmy na obniżenie 
kosztów wpłynąć ma także wspól-
ne prowadzenie całego systemu 
przez związek. Zmniejszyć ma 
się też zatrudnienie niezbędne 
do obsługi obecnego systemu w 
gminach.

(stop)Wizualizacja Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnychw Piaskach Bankowych

Tak wyglądać ma nowa sortownia odpadów do której trafiać 
mają śmieci z gm. Parzęczew 

W gminie Parzęczew trwają inwestycje, w ostatnim tygodniu rozpoczęto 
budowę chodnika z kostki brukowej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
wraz z dojściem do Gimnazjum i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Koszt inwestycji to 13 505,40 zł termin realizacji inwestycji zaplanowano 
na 15 grudnia 2014 r. 

Przy ul. Lotników w Parzęczewie powstała nowa droga asfaltowa, która 
składa się z dwóch warstw asfaltu o grubości 3 cm, podbudowy  o gru-
bości 16 cm oraz krawężników. Koszt inwestycji to 211 187,79 PLN, termin 
realizacji zaplanowano na 15 stycznia 2015 r.

Pierwsza sesja rady gminy ka-
dencji 2014-2018 odbyła się 1 
grudnia. 

Obrady otworzył najstarszy z 
radnych Marek Kałuziak. Podczas 
spotkania uroczyste ślubowanie zło-
żył wójt gminy Parzęczew Ryszard 
Nowakowski.  Kandydatami na prze-
wodniczących rady byli:  Władysław 
Krawczyk oraz Kazimierz Kurtasiński. 
Radni w tajnym głosowaniu wybrali 
większością 10 głosów Władysława 
Krawczyka. Kolejno odbyło się 
również tajne głosowanie wyboru 
zastępców przewodniczącego. 

Pierwsza sesja rady gminy

Zgłoszono trzy kandydatury:  Ka-
zimierz Kurtasiński,  Jan Synowiec i  
Marek Tarnacki. Liczbą 11 głosów 
wygrali Jan Synowiec i Marek 
Tarnacki.

Sesję zakończył odczytany przez 
przewodniczącego rady gminy list 
gratulacyjny od prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej  dla wójta 
Ryszarda Nowakowskiego. 

Inwestycje w gminie parzęczew

Nowa droga asfaltowa

Policja wszczęła 
śledztwo z art. 248 

kk – fałszowanie wyborczych do-
kumentów (pisaliśmy o sprawie 
– m.in. wójt Ryszard Nowakowski 
złożył doniesienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa w 
związku z dodatkowymi kartami 
do głosowania, które znalazły 
się w urnie wyborczej na terenie 
obwodu do głosowania w Cho-
ciszewie).

- Przesłuchaliśmy już kilka osób. 
Pragnę podkreślić, że śledztwo to-
czy się w sprawie a nie przeciwko 
– informuje Liliana Garczyńska, 
rzecznik zgierskiej policji. - Policja 
musi jeszcze sprawdzić ile osób 
głosowało, ile wydano kart do gło-
sowania, czy są protokoły dotyczące 
uwag podczas trwania wyborów. 
Musimy również sprawdzić, kto był 
uprawniony do głosowania. 

(stop) 

policyjne 
śledztwo ws. 

wyborów
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Do maja 2015 r. ma 
powstać dokumenta-

cja dotycząca budowy Łódzkie-
go Tramwaju Metropolitalnego 
(koszt ok. 400 – 450 tys. zł). 

Porozumienie w tej sprawie 
podpisali niedawno w Łodzi 
przedstawiciele 9 samorządów z 
terenu województwa łódzkiego, w 
tym m.in. władze Łodzi, Pabianic, 
Zgierza, gminy Zgierz i Ozorko-
wa. Podpisane porozumienie „w 
sprawie przygotowania niezbęd-
nych analiz technicznych, ekono-
micznych i eksploatacyjnych, w 
tym studium wykonalności dla 
projektu Łódzki Tramwaj Metro-
politalny” dotyczy wspólnych 
działań w zakresie przygotowania 
dokumentacji dotyczącej budowy 
nowoczesnej linii tramwajowej z 
Ozorkowa przez Łódź do Pabianic, 
między innymi partycypowania 
w kosztach powstania studium 
wykonalności. Koszty dokumen-
tacji w 90% zostaną sfinansowane 
ze środków unijnych; pieniądze z 
UE zostały już przyznane na to 
zadanie. W dokumentacji znajdą 
się wszystkie dane techniczne i 
finansowe związane z budową 
Tramwaju Metropolitalnego. 

- Współpraca samorządów two-
rzących Łódzki Obszar Metropo-
litalny przynosi pierwsze efekty 
– mówi burmistrz Jacek Socha. - 
Podpisane porozumienie umożliwi 
rozpoczęcie prac nad nowoczesną 
linią tramwajową w naszym woje-

wództwie. Koordynatorem działań 
będzie oczywiście Łódź.  

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej  i finansowo-prawnej 
to dopiero początek pracy.

- Przed nami stoi wielkie wy-
zwanie zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i finansowym 
– dodaje burmistrz. - Koszty całej 
inwestycji wynosić będą kilkaset 
milionów złotych. Musimy przygo-
tować taki projekt, który zapewni 
nam finansowanie przedsięwzięcia 
przez Unię Europejską. Jestem prze-
konany, że współpraca wszystkich 
zainteresowanych samorządów 
pozwoli nam za kilka lat cieszyć 
się najnowocześniejszą w kraju i 
najdłuższą linią tramwajową.

UM 

Uroczyste ślubowanie 
radnych rozpoczęło I 

sesję rady miejskiej w Ozorkowie ka-
dencji 2014-2018. Inauguracyjną sesję, 
do wyboru przewodniczącego rady 
miejskiej, prowadziła Barbara Błasz-
czyk – radna senior. Po ślubowaniu 
radnych, w głosowaniu niejawnym, 
wybrano przewodniczącego. Jedy-
nym zgłoszonym kandydatem był 

Roman Kłopocki i po głosowaniu 
objął funkcję przewodniczącego. 
Następnie wybrano dwóch wice-
przewodniczących; najwięcej głosów 
otrzymali Piotr Banasiak i Dariusz 
Plaskota. Pierwszą sesję zakończyło 
ślubowanie burmistrza Jacka Sochy, 
który stanowisko to piastował także 
w minionej kadencji. 

UM

dokUMeNtacja dLa 
NoWoczeSNego traMWajU
Ozorków

Ozorków

Ozorków

pierwsza sesja w nowej kadencji

Schetynówki w Ozorkowie 

W przyszłym roku zostanie 
przebudowana ul. Armii Krajo-
wej na odcinku od Sikorskiego 
do Konstytucji 3-go Maja i ul. 
Konstytucji 3-go Maja od ronda 
Pułaskiego do granic miasta, na-
tomiast przy wyremontowanej 
w tym roku ul. Mielczarskiego 
zostaną ułożone nowe chodniki. 

Inwestycja zostanie zrealizowa-
na z 50-procentowym dofinan-
sowaniem z budżetu państwa w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. 
„schetynówek”. Wspólny wniosek 
miasta i powiatu pn. „Przebudowa 
układu komunikacyjnego w pół-
nocno-zachodniej części Ozorko-
wa i Powiatu Zgierskiego” został 
już zatwierdzony przez wojewodę 
łódzkiego.

Ul. Armii Krajowej jest drogą 
gminną, natomiast Konstytucji 3 
Maja i Mielczarskiego to drogi po-
wiatowe, dlatego oba samorządy 
wspólnie złożyły wniosek na ich 
modernizację. 

W ramach przebudowy wymie-
nione zostaną krawężniki i chod-
niki, obie jezdnie zyskają nową 
nawierzchnię, pojawią się nowe 
znaki poziome i pionowe, zamon-
towane zostaną elementy zwięk-
szające bezpieczeństwo, m.in. 
azyle dla pieszych, czyli wysepki 
na środku jezdni na przejściach 
dla pieszych, dodatkowe oświetle-
nie pasów tzw. „kocie oczka” oraz 
metalowe bariery bezpieczeństwa 
na wybranych odcinkach. Na ul. 
Armii Krajowej zostaną wyremon-
towane miejsca parkingowe, a ron-

do Pułaskiego zyska nowy kształt 
poprzez budowę dodatkowego 
pierścienia z kostki granitowej, 
co ułatwi TIR-om poruszanie się 
po rondzie. Na ul. Mielczarskiego 
stare płyty chodnikowe zastąpi 
kostka brukowa.

- Modernizacja infrastruktury 
drogowej w naszym mieście była 
i jest jednym z moim priorytetów 
– mówi burmistrz Jacek Socha. – W 
najbliższych latach będziemy re-
montować kolejne drogi, zarówno 
gruntówki, jak i pozostałe ulice 
wymagające przebudowy. Jeszcze 
w poprzedniej kadencji podjąłem 
rozmowy ze starostą zgierskim o 
przygotowaniu wspólnych wnio-
sków dotyczących remontów ulic 
w Ozorkowie. Mam nadzieję, że 
z obecnymi władzami powiatu 
współpraca będzie układała się 
równie dobrze i zrealizujemy 
wspólnie kolejne inwestycje dro-
gowe, m.in. zmodernizujemy ul. 
Listopadową i Średnią na odcinku 
od Partyzantów do Maszkowskiej.

Przetarg na przebudowę Armii 
Krajowej, Konstytucji 3 Maja i 
wymianę chodników przy Miel-
czarskiego zostanie ogłoszony 
wiosną 2015 r., tak by latem można 
było rozpocząć inwestycję.

UM

Konstytucji 3 Maja

Armii Krajowej

Mielczarskiego

Nie trzeba było długo czekać 
na pierwsze akcje nowego wozu 
strażackiego, który niedawno trafił 
do JRG w Ozorkowie. Nowoczesny 
Man z 25-metrowym wysięgni-
kiem w piątek wieczorem poje-
chał do potężnego konaru, który 
w wyniku silnych podmuchów 
wiatru nadłamał się nad drogą w 
miejscowości Wielka Wieś. W akcji 
uczestniczyli również druhowie z 
Parzęczewa. Konar został spraw-
nie wycięty. Kierowcy nie muszą 
się już obawiać, że w tym miejscu 
może dojść do nieszczęśliwego 
zdarzenia. 

Nowy wysięgnik w akcji

Ponad 60 strażaków 
– m.in. z Ozorkowa, 

Zgierza, Parzęczewa, Chocisze-
wa, Kaniej Góry, Aleksandro-
wa Łódzkiego, Solcy Wielkiej, 
Białej – gasiło pożar tartaku 
na obrzeżach Ozorkowa, przy 
krajowej trasie. Ogień pojawił 
się wczoraj nad ranem i choć 
okoliczni mieszkańcy o pożarze 
szybko powiadomili straż, stra-
ty są ogromne. Spłonęła hala 
magazynowa, wózki widłowe, 
pojazdy dostawcze. Na razie 
nie wiadomo, co było przyczyną 
pożaru. 

- Byłem na miejscu pożaru i 
widok jest przygnębiający. Ogień 
objął znaczną powierzchnię 
tartaku. Ze względu na rodzaj 
prowadzonej tam działalności 
bardzo łatwo się rozprzestrzenił. 
Myślę, że za kilka dni będziemy 
mogli coś więcej powiedzieć o 
przyczynach – informuje Da-
riusz Klimczak, naczelnik OSP 
w Parzęczewie. 

(stop) fo
t. 
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Burmistrz�Miasta�Ozorkowa

Jacek�Socha

zaprasza�wszystkie�dzieci�do

*
*
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Hala�Sportowa�ul.�Traugutta�2

od�godz.�16.00�do�godz.�18.30

* Bożonarodzeniowe�konkursy
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Bajkowa�scenografia

Świąteczne�upominki

****
UWAGA !!!

obowiązkowo należy�posiadać

obuwie na zmianę

19.12.2014

Świąteczny�spektakl�pn. “Bałwankowa�Kraina”
W�wykonaniu��aktorów�Teatru�Piccolo�w Łodzi

Fabryki Sw.�Mikolaja
- Filii w Ozorkowie
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OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agent – sprzedawca 
Wykształcenie minimum zawodowe,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99-100 Łęczyca
tel: 605-250-034

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

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

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

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

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

Mechanik

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

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

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

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

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

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

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

„Złota rączka” 
730 842 718

Odstąpię mieszkanie w TBS przy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście. 

Tel.: 506-171-800

Sprzedam mieszkanie 50 m² w 
Łęczycy – tanio:  4 piętro, 2 pokoje 

– lub zamienię na mniejsze. 
Tel.: 503 084 160

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m² w Ozorkowie lub zamienię na 

mieszkanie. Tel.: 516-009-665

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, blisko wo-
dociąg; możliwość podziału, ok/ 

Ozorkowa. 
Tel.:  511-509-716

Sprzedam działkę 1600 m² z do-

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

Kupię ziemię orną w Kowalewi-
cach. Tel.: 509-242-462

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

Sprzedam opony zimowe z felga-
mi 175/70/13. Tel.: 500-831-588
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Skok wzwyż ma w Gim-
nazjum im. Jana Pawła 

II w Łęczycy piękną tradycję. 
Zawodnicy łęczyckiej szkoły 
zdobywali wielokrotnie medale 
w mistrzostwach kraju, a będąc 
już absolwentami reprezento-
wali Polskę na międzynarodowej 
arenie. 

W gimnazjum przy okazji za-
wodów sportowych bardzo często 
gości nasz najlepszy w historii 
polski skoczek – Artur Partyka 
oraz jego następca – Sylwester 
Bednarek. Dzięki temu młodzież 
może mieć bezpośredni kontakt 

Ponad setka młodych piłkarzy 
spotkała się 30 listopada w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Zgierzu, aby wziąć 
udział w V Memoriale im. Macieja 
Kozłowskiego. 

O najwyższe trofea walczyło kil-
kanaście drużyn z województwa 
łódzkiego. Jak co roku uczestnika-
mi zawodów są 10-letni piłkarze, 
którzy dopiero stawiają pierwsze 
kroki w futbolu. – Widać w tych 
zawodnikach pełno pasji, zaanga-
żowania i radość z grania w piłkę – 
mówi prezes MKP „Boruta” Zgierz, 
Dariusz Pawlikowski. 

Po kilku godzinach zmagań i 
rozegraniu kilkunastu meczów 
przyszedł czas, aby nagrodzić naj-
lepsze drużyny.

Tegorocznym triumfatorem zo-
stał zespół Zjednoczonych Stryków, 
który w finale pokonał drużynę z 
Kutna 1:0. Na najniższym stopni 
podium stanęli zawodnicy Peli-
kana Łowicz, którzy wygrali 3:0 
z rówieśnikami z drużyny GLKS 
„Andrespolia” Wiśniowa Góra. 
Drużyna gospodarzy wystawiła 
dwa zespoły, które zajęły odpo-
wiednio piąte i dziesiąte miejsce. 
Nagrody najlepszym wręczyli m. 
in. najbliżsi Maciej Kozłowskiego.

Maciej Kozłowski szerszej pu-

bliczności był znany ze swoich 
aktorskich kreacji w takich filmach 
jak: „Kroll”, „Kingsajz”, „Ogniem i 
Mieczem” oraz seriali „M jak Mi-
łość” czy „Odwróceni”. W swoim 
rodzinnym Zgierzu był znany 
również jako wielki pasjonat i pro-
pagator futbolu. Mało kto wie, że 
Maciej Kozłowski w wieku ok. 10 
lat rozpoczął piłkarską przygodę 
w MKP „Boruta” Zgierz. – Już w 
wieku 16 lat zadebiutował w pierw-
szym zespole „Boruty”, w trzecie 
lidze, gdzie rozegrał ponad 100 
spotkań – mówi prezes „Boruty”. – 
Zawsze powtarzał, że piłce nożnej 
bardzo dużo zawdzięcza, dlatego 
postanowiliśmy, po jego śmierci, w 
ten sposób uczcić jego pamięć.

Info: powiat.zgierz.pl

zagrali ku pamięci 
Macieja kozłowskiego

amatorskie pływackie 
mistrzostwa ozorkowa

Organizator – Zgiersko - Łę-
czyckie WOPR we współpracy 
z gospodarzem obiektu – MKP 
„Wodnik” w Ozorkowie
Termin i miejsce – 13 grudnia o 
godz.9.00 (weryfikacja od 8.00, 
wejście na basen 8.30), Miejska 
Kryta Pływalnia „Wodnik” w Ozor-
kowie
Cel – wyłonienie mistrzów Ozor-
kowa, popularyzacja pływania, 
zapobieganie wypadkom w wo-
dzie poprzez doskonalenie umie-
jętności pływania
Uczestnicy – dzieci i młodzież 
przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich oraz do-
rośli z terenu powiatów zgierskiego 

i łęczyckiego, ratownicy Zgiersko 
- Łęczyckiego WOPR
W zawodach biorą udział zawod-
nicy amatorzy ( nie posiadający 
licencji PZP w 2014 i 2013) - jeden 
zawodnik może startować w do-
wolnej ilości konkurencji.
Wpisowe – zawodnik startujący w 
1 konkurencji - 5 zł, w 2 konkuren-
cjach 8 zł, w 3 i więcej 10 zł.
Nagrody za miejsca I-III - medale 
i dyplomy.
Zgłoszenia na adres ochota@bit-
serwis.pl w terminie do 10 grudnia, 
w wyjątkowych sytuacjach w dniu 
zawodów od godz. 8.00, wpisowe 
płatne w dniu zawodów.

Info: mkpwodnik.pl

mistrzostwa gimnazjum w skoku wzwyż
Łęczyca

Łęczyca

ze swoimi idolami. Kultywując te 
tradycje, w czwartek 27 listopada 
odbyły się Mistrzostwa Gimna-
zjum w Skoku Wzwyż. Na starcie 
zgromadziły one rekordową liczbę 
czterdziestu zawodników. Po sto-
jącym na bardzo wysokim pozio-
mie konkursie, wśród chłopców 
triumfował medalista Mistrzostw 
Polski – Krystian Kaźmierczak 
ze znakomitym wynikiem 192 
cm przed Alanem Brzezińskim, 
Bartoszem Wojterą i Adrianem 
Mikołajczykiem. Wśród dziewcząt 
zwyciężyła Katarzyna Ignatowicz 
z wynikiem 150 cm, która okazała 

się lepsza od Pauliny Sieradzkiej, 
Karoliny Siudy i Oliwii Szalkow-
skiej. Warto dodać, że w kategorii 
klas pierwszych triumfował Jakub 
Staniszewski z wynikiem 145 cm 
przed Bartłomiejem Smolczew-
skim i Dawidem Kowalskim, a 
wśród dziewcząt Oliwia Wolska 
z wynikiem 140 cm przed Mar-
tyną Tomes, Katarzyną Cichacz i 
Natalią Janiszewską. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy bardzo 
dobrych występów. Jako, że sezon 
halowy dopiero się rozpoczął, oka-
zja do rewanżu będzie już wkrótce. 

Info: UM

Końcowe wyniki turnieju:
1 miejsce oraz puchar 

Animatorów ORLIKA zdobyła 
drużyna J. B. Zieleń Miejska

2 miejsce Ergom Topola 
Królewska i Przyjaciele
3 miejsce FC Głodzka
4 miejsce Black Cat

Turniej na orliku przy 
I LO był ostatnią spor-

tową imprezą w 2014 roku na 
tym obiekcie. Do zawodów zgło-
siło się 6 drużyn, ale nie wszyscy 
dotarli ze względu na dość mroź-
ną aurę. Ostatecznie w turnieju 
zagrały 4 drużyny: ERGOM 
Topola Królewska i Przyjaciele, 
Black Cat, FC Głodzka oraz J.B. 
Zieleń Miejska. Turniej rozegra-
no systemem każdy z każdym. 

Wszystkie drużyny, mimo 
zimna zaprezentowały się bardzo 
dobrze, najbardziej wyrównanym 
meczem i stojącym na dobrym 
poziomie było spotkanie Ergomu 

Turniej piłki nożnej o puchar 
animatorów orlika

Oto wyniki poszczególnych meczy:
Ergom Top. Królewska i Przyjaciele - FC Głodzka (2: 1)

Black Cat – J.B. Zieleń Miejska ( 0: 9)
Ergom Top. Królewska i Przyjaciele - J.B Zieleń Miejska (1: 1)

FC Głodzka – Black Cat (3: 3)
Ergom Top. Królewska i Przyjaciele - Black Cat( 5:1)

J.B Zieleń Miejska – FC Głodzka (3:0)

z Zielenią Miejską. Długo prowadził 
zespół Ergomu, ale ostatecznie ten 
mecz zakończył się remisem. Tur-
niej, co najważniejsze obył się bez 
poważnych kontuzji i przebiegał w 
przyjacielskiej atmosferze.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju wybrano Daniela Siwińskiego z 
J.B. Zieleni Miejskiej, najlepszym 
bramkarzem został ErnesWyderka z 

Ergomu Topola Królewska i Przyja-
ciele, najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się Damian Latała również z 
Ergomu Topola Królewska i Przyja-
ciele strzelec 4 goli.

Na koniec animatorzy podsumo-

wali zawody oraz wręczyli dyplo-
my i nagrody ufundowane przez 
starostwo powiatowe w Łęczycy. 
Turniej zakończono wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem.

Info: leczycki.pl 
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japońscy badacze ostrzegają 
przed e-papierosami

Wysokie spożycie jogurtu chroni 
przed cukrzycą typu 2

Największa świecąca ozdoba 
świąteczna

Ale nudy...

Japońscy badacze twierdzą, że niektóre e-papierosy zawie-
rają 10-krotnie więcej substancji rakotwórczych niż zwykłe 
papierosy. Badania, przeprowadzone na zlecenie japońskie-
go Ministerstwa Zdrowia, wykazały obecność szkodliwych 
substancji w oparach obecnych w e-papierosach wielu pro-
ducentów. Naukowcy zauważyli, że ich poziom jest znacznie 
wyższy niż w tytoniu. W sierpniu bieżącego roku Światowa 
Organizacja Zdrowia wezwała kraje członkowskie do wpro-
wadzenia zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Zdaniem 
ekspertów, mimo niewielu badań nad e-papierosami, istnieje 
wystarczająco dużo dowodów na to, by stwierdzić, że e-pa-
pierosy są szkodliwe dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży. 
Elektroniczne papierosy mogą stwarzać w przyszłości coraz 
większe problemy.  Zwolennicy e-papierosów twierdzą, że są 
one bezpieczniejsze od tradycyjnych papierosów. Ich przeciw-
nicy zauważają zaś, że urządzenia te są na rynku zaledwie od 
kilku lat, więc długoterminowy wpływ używania e-papierosów 
na zdrowie nie jest znany.

Zespół z Harvardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego analizował 
wyniki 3 badań prospektywnych, które śledziły historię chorób 
i tryb życia personelu medycznego. Na początku każdego 
etapu badania ochotnicy wypełniali kwestionariusz dot. trybu 
życia i przewlekłych chorób. Wywiady powtarzano co 2 lata, 
a odsetek osób kontynuujących badanie przekraczał 90%. 
Badacze wykluczyli z analizy osoby, które na starcie miały 
cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe lub nowotwór, a 
także tych, którzy nie ujawnili żadnych informacji nt. spożycia 
nabiału. W okresie monitorowania losów uczestników w trzech 
etapach zdiagnozowano 15.156 przypadków cukrzycy typu 
2. Ogólne spożycie nabiału nie miało wpływu na ryzyko jej 
rozwoju. Kiedy jednak Amerykanie przyjrzeli się konsumpcji 
konkretnych produktów, takich jak odtłuszczone i pełnotłuste 
mleko, ser i jogurt, i wzięli poprawkę na czynniki ryzyka 
przewlekłych chorób oraz czynniki dietetyczne, okazało się, 
że z obniżonym ryzykiem cukrzycy typu 2. wiązało się duże 
spożycie jogurtu.

W miejscowości Canberra w Australii, David Richards po 
raz kolejny zawstydził swoich sąsiadów i pobił swój wła-
sny rekord Guinnesa na największą zewnętrzną świecącą 
ozdobę świąteczną.
Do stworzenia tego niecodziennego dzieła zużył około 100 
kilometrów taśmy LED-owej. Łącznie, na ogromną świecącą 
strukturę składa się aż 1194 380 lampek! Trójwymiarowa 
dekoracja zajmuje w sumie aż 3865m2!
Za zobaczenie największej ozdoby z lampek trzeba zapłacić. 
Środki pieniężne zebrane przy okazji pobicia tego rekordu 
trafią jednak na konto organizacji charytatywnej. Swoją 
pomoc zaoferowali też lokalni przedsiębiorcy, architekci, 
firmy budowlane, dźwiękowcy, wolontariusze oraz całe 
grono sponsorów. W ubiegłym roku, wystawę odwiedziło 
ponad 75 tysięcy osób. Pozwoliło to na uzbieranie kwoty 
ponad 200 tysięcy dolarów!
Ubiegłoroczny rekord pana Richarda wynosił 502 165 
lampek i „zaledwie” 50 km taśmy LED-owej.

Idzie zima

Szczęśliwi czasu nie liczą

Daj buzi

Prawie jak miss

Nie ma jak gorąca kąpielCiekawe parkowanie


