
124 GRUDNIA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

PONIEDZIAŁEK, 24 GRUDNIA • NumEr 315/18CENA 2 zł w tym 8% VAt

str. 5

 ISSN 2299-3703   nr indeksu 286311

str. 4

347

str. 10

JAKIE CENY W NOWYM ROKU?

BURMISTRZ BĘDZIE NEGOCJOWAŁ...
Od tych rozmów zależy bardzo dużo. Burmistrz Jacek Socha będzie negocjował z Grzegorzem 
Stasiakiem, prezesem OPK, ceny za usługi komunalne. Czy mieszkańcy mogą spodziewać się 
drastycznych podwyżek? 
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Łęczyca

Łęczyca

Postanowieniem komisarza wybor-
czego w Łodzi, brakujące miejsce w 
radzie powiatu łęczyckiego zajmie 
Monika Galankiewicz ze Świnic 
Warckich.

Rada powiatu funkcjonowała w 
okrojonym składzie w związku z re-
zygnacją Andrzeja Pietruszki, który 
zrzekł się mandatu radnego, by 
móc dalej pełnić funkcję dyrektora 
szpitala w Łęczycy. Jako radny nie 
mógłby rządzić placówką podległą 
powiatowi łęczyckiemu.

Monika Galankiewicz do rady 
powiatu wejdzie “z automatu” 
- otrzymała największą liczbę 
głosów w wyborach zaraz po A. 
Pietruszce. Oboje kandydowali z 
listy PiS w okręgu wyborczym nr 
3 (gmina Grabów, gmina Świnice 

Dom Kultury 
w Łęczycy oraz 

urząd miejski organizują 
wspólne śpiewanie kolęd. 
Zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy. Łęczycanie 
będą mogli przedłużyć 
świąteczną atmosferę 
przychodząc w piątek (28 
grudnia ) o godz. 17 na 
łęczycką starówkę. Przed 
ratuszem miejskim po 
raz pierwszy mieszkańcy 
będą mogli wspólnie 
nucić bożonarodzeniowe 
melodie. 

(zz)

Mieszkańcy przed 
świętami licznie od-

wiedzali łęczyckie targowisko. 
Wybierali choinki, kupowali karpie. 
Wybór był duży a ceny, w tych 
dwóch przypadkach pozostały na 
poziomie z ubiegłego roku.

Jerzy Kazimierski jako jeden z 
wielu sprzedawców na targu ofero-
wał choinki. Drzewka przeznaczone 
do sprzedaży były zarówno małe, 
jak i duże. 

- Świerk w donicy kosztuje od 50 
zł, cięty od 40 zł. Jestem producen-
tem, mam swoją plantację 3 km od 
Łęczycy, więc ceny u mnie nie idą 
w górę. Zajmuję się tym od 25 lat i 
mam swoich stałych klientów. Jeśli 
chodzi o rozmiar drzewek, to nie ma 
reguły. Klienci wybierają takie, które 
zmieszczą im się w pokoju - mówi 
J. Kazimierski z Topoli Katowej. 
- Na targ przyjeżdżam od ponad 
tygodnia, zainteresowanie jest od 
samego początku. Jodły sprzedałem 
już wszystkie. 

W ubiegły piątek spore zaintere-
sowanie było też rybami. Na pierw-
szym miejscu był oczywiście karp 
królewski. 

- Karpie królewskie i pełnołuskie 
są po 16 zł za kilogram. To cena taka 
sama jak rok temu. Amury również 
sprzedaję po 16 zł a karasie po 10 zł. 
Najczęściej klienci kupują karpie oko-
ło 2 kg wagi - usłyszeliśmy od Kon-
rada Sęczkowskiego. - Mam ryby z 

własnej hodowli. Myślę, że klienci to 
doceniają, bo co roku wracają. Ryby 
z marketów, chociaż są tańsze, smak 
mają zdecydowanie gorszy. 

Zakupy świąteczne to jednak nie 
tylko ryby i choinka. W sklepach 
spożywczych wzrost cen jest bardzo 
zauważalny. Wydatki są większe nie 
tylko na jedzenie. Drożej płacimy 
także za artykuły gospodarstwa 
domowego, sprzęt RTV/AGD.

- Z budżetu domowego trzeba 
przeznaczyć więcej pieniędzy na 
zakup żywności przed świętami, ale 
inne produkty też zdrożały. Powiem 
na swoim przykładzie. Byłam zain-
teresowana kupnem nowej pralki, 
robiłam rekonesans cenowy w li-
stopadzie. Wówczas produkt, który 
mnie interesował kosztował 900 zł. 
Pomyślałam, że bliżej świąt może być 
taniej. Sądziłam, że takie produkty 
będą w promocjach. Okazało się, że 
wybrana przeze mnie pralka już 
kosztuje 1200 zł - przyznaje Izabella 
Stolińska.

W przypadku artykułów spożyw-
czych ceny rosną w szybkim tempie. 

- Podstawowe danie wigilijne 
to karp, owszem  markety oferują 
niską cenę za kilogram tej ryby, ale 
na rynku, gdzie zawsze kupuję, cena 
jest wyższa. I tak jest z większością 
produktów, w markecie jaja kosztują 
w zależności od rozmiaru od 5 do 7 zł, 
ale wiejskie na rynku to już 12 i więcej - 
komentuje Jolanta Trąbczyńska. - Nie 
wspomnę już o grzybach, które też są 
droższe niż rok temu. 

Na co jeszcze wydajemy pieniądze 
przed świętami Bożego Narodze-
nia? Dość istotne są prezenty dla 
najbliższych. Na tym mieszkańcy nie 
oszczędzają. 

- Oprócz upominków dla bli-
skich, dodatkowo 200-300 zł prze-
znaczam na zakup gwiazdek dla 
moich dwojga wnucząt - mówi Lila 
Rosiak. - Dzieciaki tak się cieszą z 
prezentów, że warto wydać pie-
niądze, aby sprawić im radość a 
zabawki są drogie.

Według statystyk przeciętna rodzi-
na wyda na tegoroczne święta 1168 
złotych, to o 286 zł więcej niż rok temu.

(zz), (mku)

Bez choinki i karpia ani rusz

Jerzy Kazimierski na targu sprzedaje drzewka choinkowe

Konrad Sęczkowski karpie z 
własnych stawów przywozi spod 
Wartkowic

nowy cZłonek rady

Monika Galankiewicz zajmie brakujące 
miejsce w radzie powiatu łęczyckiego

Warckie). M. Galankiewicz uzy-
skała 322 głosy - o 50 mniej niż A. 
Pietruszka.

(zz)

Wspólne 
kolędowanie
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

www.meblesiadaczka.pl
[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.

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca

Łęczyca - Mieszkańcy powinni 
być informowani, jakie 

mogą być podwyżki za wywóz śmieci, 
a pewnie będą bardzo duże - mówi 
radny Zenon Koperkiewicz. - W są-
siednich miastach te opłaty drastycz-
nie wzrosną, a w Łęczycy nic się o tym 
nie mówi.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
samorządowiec poruszył drażliwy temat 
wzrostu opłat za śmieci. Chciał wiedzieć, 
czy znane są już szacunkowe koszty oraz 
czy miasto może wybrać do której RIPOK 
trafią śmieci.  

- Czy my jako miasto mamy zobo-
wiązanie do wywożenia odpadów 
komunalnych na składowisko w Krzy-
żanówku w powiecie kutnowskim? 
- dopytywał Z. Koperkiewicz.

W odpowiedzi na pytanie samo-

W sobotę około go-
dziny 10 wszystkie 

służby ratunkowe pojechały na 
ulicę Kopalnianą. Niepokojące 
zgłoszenie, niestety potwierdzi-
ło się. W mieszkaniu znaleziono 
martwego mężczyznę.

Straż pożarna w Łęczycy otrzy-
mała zgłoszenie, że nie ma żadnego 
kontaktu z ponad 70-letnim lokato-

Śmierć na Kopalnianej
rem jednego z mieszkań przy ulicy 
Kopalnianej. Podejrzewano najgorsze. 
Na miejsce wysłano dwa zastępy 
strażaków. Przyjechała też policja oraz 
zespół ratownictwa medycznego. Kie-
dy strażacy dostali się przez okno do 
mieszkania, znaleźli w nim martwego 
lokatora. Najprawdopodobniej śmierć 
nastąpiła z przyczyn naturalnych. 

(zz)

Co z opłatami za wywóz śmieci?
rządowca burmistrz Paweł Kulesza 
zaprzeczył.

- Nie ma żadnej obowiązkowej przy-
należności do konkretnego wysypiska, 
wywózka odpadów do Krzyżanówka 
wynika z umowy podpisanej z firmą 
Tonsmeier, która zresztą jako jedyna 
przystąpiła do przetargu, w dniu 17 
grudnia br. - mówił burmistrz. - Stawka 
zaproponowana przez oferenta okazała 
się o pół miliona wyższa niż w roku 
ubiegłym. W tej sytuacji postanowiłem 
unieważnić przetarg. Następny będzie 
ogłoszony niebawem. Myślę też, że duże 
znaczenie w próbie uzyskania oszczęd-
ności w zakresie gospodarki odpadami 
ma segregacja, śmieci bez segregacji są 
znacznie droższe.

Póki co, pytania o nowe stawki za 
wywóz śmieci pozostają bez odpowiedzi. 

Patrząc jednak na wzrost opłat w sąsied-
nich miastach, gdzie stawki drastycznie 
idą w górę, można się spodziewać, że 
podwyżki w Łęczycy są nieuniknione.

- Spodziewam się, że podwyżka bę-
dzie bardzo duża, dlatego poruszyłem 
ten temat. Samorząd musi zawczasu 
interweniować, żeby podwyżki nas nie 
przerosły. W tej chwili czteroosobowa 
rodzina płaci za śmieci niesegregowane 
72 złote miesięcznie a za segregowane 
64 zł. To nie są małe sumy - dodaje Z. Ko-
perkiewicz. - Czas goni, a mieszkańcy nie 
są o niczym informowani. Czy to cisza 
przed burzą? Oby w kolejnym przetargu 
zgłosiła się inna firma, która zaproponuje 
niższe koszty.

Od kwietnia br. za śmieci segregowa-
ne płaci się 16 zł od osoby a za niesegre-
gowane - 18 zł od osoby.

(mku)

Radny Koperkiewicz obawia się, że 
mieszkańców uderzą po kieszeni 
drastyczne podwyżki opłat za śmieci
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Łęczyca

Gm. Łęczyca

Łęczyca Zieleń Miejska w Łę-
czycy ma nowego dy-

rektora. Szefem jednostki został 
ponownie Adam Kujawa, który 
wrócił do pracy w “Zieleni” po 
3,5-letniej przerwie.

W uzasadnieniu dokonanego 
przez komisję konkursową wyboru 
na stronie bip urzędu miejskiego czy-
tamy “Kandydat spełnił wymagania 
formalne zawarte w ogłoszeniu o na-
borze. W ocenie komisji rekrutacyjnej 
przedstawił najciekawszą koncepcję 
funkcjonowania jednostki budże-
towej „Zieleń Miejska” w Łęczycy 
oraz wykazał się dobrą znajomością 
zasad funkcjonowania administracji 
publicznej, niezbędną do realizacji 
zadań na stanowisku. Posiada ponad-
to najlepsze kwalifikacje zawodowe 
pod względem wykształcenia i do-

Kto nie ma konkret-
nych planów na spę-

dzenie sylwestra, może powi-
tać Nowy Rok wraz z innymi 
mieszkańcami. Łęczyca święto-
wać będzie na placu Tadeusza 
Kościuszki.

-  Od godz. 22.00 serdecz-
n ie  zapra sza my m ieszk a ń -
ców do wspólnej zabawy przy 
dźwiękach tanecznej muzy-
ki oraz wspólnego odl icza-
nia czasu do nowego roku.  
O 23.30 oraz kilkanaście minut 
po północy wystąpią aktorzy z 
Teatru Mantra, którzy zaprezen-
tują dwa fantastyczne pokazy z 
elementami pirotechniki, ognia 
oraz innych rekwizytów - infor-
muje urząd miejski.

(zz)

Grzegorz Góra, 
radny gminy 

Łęczyca po raz kolejny na sesji 
podniósł sprawę odprowadzania 
oczyszczonych ścieków z powsta-
jącego zakładu produkcyjnego w 
Korytach (gm. Daszyna). 

- Panie wójcie, ja pana zobowiązuję 
do wystąpienia do starosty o wyda-
nie zezwolenia wodno-prawnego 
dla firmy Animex. To jest zbyt po-
ważna sprawa, aby to tak zostawić. 
Przypominam, że  rów, do którego 
zakład deklaruje odprowadzanie 
uzdatnionych ścieków należy do 
obszaru Natura 2000 i częściowo leży 
na terenie gminy Łęczyca - apelował 
radny Grzegorz Góra.

Zdanie samorządowca podzielił 
radny Andrzej Krzyżaniak.

- Ta sprawa powinna być załatwio-
na formalnie - mówił.

Tydzień wcześniej w urzędzie 
gminy Łęczyca odbyło się spotkanie 

NOWy DyREKTOR ZM

świadczenia zawodowego, a także 
predyspozycje osobowościowe gwa-
rantujące prawidłowe wykonanie 
powierzonych obowiązków.”

Adam Kujawa dyrektorem ZM 
był przez 3 lata - od lipca 2012 r. do 
lipca 2015 r. 

(zz)

o ZakładZie na sesJi

Radny G. Góra wymaga załatwienia 
wszelkich formalności w związku 
z planowanym odprowadzaniem 
oczyszczonych ścieków do rowu 
melioracyjnego

z przedstawicielem zakładu w Kory-
tach. Andrzej Pawelczak uspokajał 
radnych, że ścieki powstające w zakła-
dzie będą poddawane oczyszczeniu 
w pełnej, nowoczesnej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków.

Podczas sesji rady gminy Łęczyca 
poinformowano również, że jednostka 
OSP z Leźnicy Małej otrzymała nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Jed-
nostka należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Zaangażowa-
nie druhów w akcje ratownicze zostało 
zauważone przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej, która 
postanowiła przyznać im kwotę 171000 
zł na zakup samochodu. Do udziału 
w dofinansowanie zakupu sprzętu 
włączył się również wojewódzki i naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, przyznając kwotę 
370000 zł. 

- Udział gminy w tym przedsię-
wzięciu to 280 000 zł - mówi wójt Jacek 

Rogoziński. - Zakup samochodu to 
bardzo udana inwestycja, dzięki któ-
rej na miejsce starego wyeksploato-
wanego samochodu, strażacy będą 
mieli do dyspozycji dobrze wyposa-
żony, nowoczesny wóz zapewniający 
sprawne i bezpieczne prowadzenie 
akcji ratowniczych.

(mku)

Sylwestrowa 
impreza 

w mieście
Skarbnik Łęczycy w Grabowie

W środę grabowscy radni podjęli 
uchwałę o powołaniu skarbnika. 
Obsadzenie tego stanowiska było 
dla grabowskich samorządowców 
bardzo ważne. Gmina miała duże 
kłopoty z zatrudnieniem specjali-
sty na to stanowisko.

- Radni zaakceptowali moją 
propozycję powołania na to 
stanowisko z dniem 1 stycznia 
2019 obecną skarbnik urzędu 
miasta w Łęczycy panią Grażynę 
Życzkowską - mówi Janusz Ja-
godziński, wójt gminy Grabów. 
- Jestem zadowolony, że obie 
strony doszły do porozumienia, 
pani Życzkowska jest specjali-
stą. Przez ponad 2 ostatnie lata 
była skarbnikiem w łęczyckim 
urzędzie miejskim, wcześniej 
pracowała w banku.

Dodajmy, że dzień później, pod-
czas czwartkowej sesji łęczyckiej 
rady miejskiej, podjęto uchwałę 

o odwołaniu skarbnik Grażyny 
Życzkowskiej z dniem 31 grudnia 
br., zgodnie z prośbą złożoną przez 
samą zainteresowaną.

(mku)

W czwartek podczas sesji 
miejskiej skarbniczka żegnała się z 
dotychczasowym pracodawcą
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Łęczyca Łęczyca

Paweł Kulesza

Burmistrz Miasta Łęczyca

Andrzej Domagała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

składamy serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy

Pierwszy atak zimowej aury spo-
wodował znaczny wzrost liczby 
kolizji i wypadków. W dużej mierze 
przyczynił się do tego kiepski stan 
dróg. Większość była niebezpiecznie 
śliska, zwłaszcza w nocy i nad ranem. 
Kierowcy pytają, dlaczego zima 
znów zaskoczyła służby drogowe?

Paweł Wołoszyn, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy zapew-
nia, że do zimowego utrzymania dróg 
firma jest dobrze przygotowana, skąd 
więc problemy, żeby odpowiednio 
szybko zadbać o bezpieczeństwo na 
powiatowych drogach?

- W zarządzie mamy 360 km dróg, 
co na 2 piaskarki i 3 pługi stwarza 

dość znacznie obciążenie, opóźniając 
czas reagowania na niekorzystne zja-
wiska atmosferyczne - mówi dyrektor 
P. Wołoszyn.- Oczywiście jesteśmy 
przygotowani na działania z zakresu 
zimowego utrzymania dróg. W tej 
chwili posiadamy 300t mieszanki soli 
z piaskiem do zwalczania gołoledzi 
i reagujemy natychmiast. Nie da się 
jednak być wszędzie w tym samym 
czasie.

Kierowcy zamiast liczyć na posy-
pane piaskiem lub solą drogi, bardziej 
powinni skupić się na bezpiecznej 
jeździe. Lepiej zdjąć nogę z gazu, niż 
do celu nie dojechać.

(mku)

Zgodnie z ministe-
rialnymi ustaleniami 

minimalny wskaźnik zatrud-
nienia pielęgniarek od stycznia 
będzie wynosił 0,6 na łóżko (dla 
oddziałów o profilu zachowaw-
czym) i 0,7 (dla oddziałów o 
profilu zabiegowym). Większość 
szpitali w Polsce obawia się 
nowych przepisów, bo muszą 
zwiększyć zatrudnienie, na co 
potrzeba pieniędzy lub zmniej-
szyć liczbę łóżek na oddziałach.

W łęczyckim szpitalu pielęgnia-

Od czwartku z miej-
skiego ratusza słychać 

dźwięki świątecznych melo-
dii. Głośnik ustawiony jest przy 
otwartym oknie na pierwszym 
piętrze budynku. Świąteczna at-
mosfera jest szczególnie wyczu-
walna, gdy robi się ciemno - pięk-
nie oświetlony plac T. Kościuszki 
w połączeniu z bożonarodzenio-
wą muzyką dają świetny efekt. 
Melodyjnie ma być przynajmniej 
do Nowego Roku.

(zz)

Świątecznie na placu Kościuszki

drogowcy zaskoczeni?

nowe normy Zatrudnienia

Będzie więcej pielęgniarek?
rek jest za mało przede wszystkim na 
oddziale chirurgicznym. Dyrekcja 
myśli o zatrudnieniu dodatkowego 
personelu.

- W naszym szpitalu ta sprawa wy-
gląda optymistycznie, jedynie jeden z 
oddziałów szwankuje pod względem 
liczby pielęgniarek. Rozmawiałem na 
ten temat z moim zastępcą, rozważa-
my zwiększenie liczby etatów - mówi 
Andrzej Pietruszka, dyrektor ZOZ w 
Łęczycy. - Nie obawiamy się wprowa-
dzenia nowych norm zatrudnienia 
pielęgniarek, jednak uważam, że do 

tej pory szpital funkcjonował bez 
problemów i szczególnych braków 
w zatrudnieniu nie było. Nasz 
personel dobrze wywiązuje się ze 
swoich obowiązków.

Dyrektor szpitala nie myśli o 
redukowaniu liczby łóżek, żeby 
dostosować zatrudnienie do no-
wych przepisów. Nie wiadomo 
jednak, czy zwiększenie liczby 
etatów będzie możliwe, bowiem 
w całym kraju mówi się o braku 
wykwalifikowanych pielęgniarek.

(zz)

protestują pracownicy administracyjni
Łęczyca W całym kraju prote-

stują pracownicy ad-
ministracyjni prokuratur. Doma-
gają się godziwego wynagrodze-
nia. W prokuraturze rejonowej 
w Łęczycy zarobki też są niskie. 
Pracownicy protest popierają.

W większych miastach pra-
cownicy administracyjni na znak 
protestu wychodzą przed budynki, 
by zwrócić uwagę rządu na niskie 
płace. W Łęczycy protest nie para-
liżuje pracy prokuratury rejonowej.

- Nie wyszliśmy przed budynek, 
bo jesteśmy tylko w cztery oso-
by. Normalnie wykonujemy swoje 
obowiązki i nie ma żadnych utrud-
nień dla petentów - usłyszeliśmy w 
prokuraturze w Łęczycy. -  Protest 
oczywiście popieramy, przed wej-
ściem przykleiliśmy plakat dotyczący 
protestu. 

Pracownicy administracyjni łę-
czyckiej prokuratury potwierdzają, 
że zarobki są bardzo niskie. 

- Urzędniczka z 22-letnim stażem 
zarabia na rękę niecałe 2 tys. zł, 
kolejna osoba, która jest w naszym 
urzędzie od 18 lat i ma uprawnienia 
do pracy z informacjami niejawnymi 
również nie dostaje nawet 2 tys. zł - 
usłyszeliśmy. - To są śmiesznie małe 
zarobki biorąc pod uwagę zakres 
obowiązków i fakt, że praca jest na-
prawdę trudna. Osoby pracujące przy 
taśmach produkcyjnych zarabiają 
znacznie więcej.

Od jednej z zatrudnionych osób 
usłyszeliśmy, że gdyby miała pro-
pozycję lepiej płatnej pracy, nie wa-
hałaby się nad zmianą miejsca za-
trudnienia. 

W całej Polsce wyższych wyna-
grodzeń domagają się też nauczy-
ciele. Łódzkie kuratorium oświaty 
otrzymało sygnały o masowych 
zachorowaniach nauczycieli. Peda-
godzy w ten sposób protestują chcąc 
wyższych wynagrodzeń. O tym, jak 
wygląda „belferska grypa” na terenie 
powiatu łęczyckiego dyskutowano 
podczas spotkania powiatowej rady 
rynku pracy.

- W mojej ocenie, jeżeli lekarz 
wystawia zwolnienie, to dlatego, że 
widzi taką potrzebę. Przecież zdro-
wego człowieka nie wysyła się na L4. 
Na szczęście w naszym rejonie, jak na 
razie nie odnotowano większej liczby 
zachorowań, chociaż słyszałam o sy-
tuacji w jednym ze zgierskich przed-

szkoli, gdzie 100% kadry 
pedagogicznej przebywa na 
zwolnieniach lekarskich. To 
nie nasz związek organizuje 

tę akcję protestacyjną - tłumaczyła 
Irena Jercha, szefowa Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Łęczycy.

Potwierdziliśmy w kilku łęczyc-
kich szkołach, że nauczyciele nie 
chorują częściej niż dotychczas.

(mku)
Pracownicy łęczyckiej prokuratury 
popierają ogólnopolski protest
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Gm. Zadzim 

Jak co roku na spotkaniu wigilijnym 
zebrali się druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Pod-
dębice. W tym roku miejscem uroczy-
stości była remiza w Klementowie, 
która w ostatnich miesiącach została 
rozbudowana. Podczas spotkania 
poza złożeniem życzeń i podziele-
niem się opłatkiem, nastąpiło prze-
kazanie sprzętu strażackiego, który 
gminie udało się zakupić dzięki dotacji 
z sejmiku województwa łódzkiego. 

Strażacy z Poddę-
bic odebrali zgło-

szenie o kierowcy, który zasłabł za 
kierownicą. Przyjechali na miejsce 
przed karetką pogotowia. 
- Samochód stał na poboczu drogi. 
Wszystkie drzwi auta były zabloko-
wane. Strażacy dostali się do środka 
pojazdu przez bagażnik. Kierowca 
był nieprzytomny. Podjęta została 
reanimacja – informuje mł. bryg. 

Wiesław Grzybowski, rzecznik KP 
PSP w Poddębicach. - Ratownicy 
medyczni, na których nie trzeba było 
długo czekać, kontynuowali reani-
mację. W sumie walka o życie ponad 
60-letniego mężczyzny trwała prawie 
półtorej godziny. Niestety, nie udało 
się go uratować. 
Najprawdopodobniej mężczyzna 
miał problemy z sercem. 

(ps)

Śmierć Za kierownicą

Wigilia druhów ochotników

Do Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Bałdrzychowa, Kałowa i Niewiesza 
trafiły agregaty oddymiające, a do 
OSP Niemysłów maszt oświetleniowy.

Nadleśnictwo w 
Poddębicach nie 

ukrywa, że przed świętami pa-
trole straży leśnej nasiliły swoje 
prewencyjne działania. To dało 
efekt, bowiem nie odnotowano 
ani jednej próby nielegalnego 
wycięcia choinki. 

- Z każdym rokiem zwiększamy 
liczbę przenośnych kamer umiesz-
czanych w różnych punktach w 
lesie – mówi zastępca nadleśniczego, 
Janusz Młynarczyk. - Tych kamer 
jest naprawdę sporo. Poza tym w 
okresie przedświątecznym jest trzy 
razy więcej patroli służb leśnych. 
Cieszę się, że jest to kolejny rok w 
którym nie było sytuacji związanej z 
próbą nielegalnego wycięcia choinki. 

Dominik Twardowski, komen-
dant straży leśnej, jest również 

6-letnia Julitka po-
większyła grono 

aniołków. Dziewczynka zmarła 
po długiej i wyczerpującej walce z 
nowotworem. Śmierć dziewczyn-
ki poruszyła wielu mieszkańców. 

Przed ośrodkiem zdrowia zapar-
kował w ub. tygodniu mammo-
bus. Nie brakowało chętnych pań 
w wieku 50-69 lat na bezpłatną 
mammografię w ramach pro-
gramu profilaktyki raka piersi. 
Rak piersi jest najczęściej wystę-
pującym u kobiet rodzajem cho-
roby nowotworowej. Głównym 
powodem, dla którego tak wiele 
kobiet nadal umiera z powodu 
nowotworu, jest zbyt późne wy-
krycie choroby. 

mammobus w uniejowie

Choinka nie do wycięcia

Z-ca nadleśniczego mówi o 
dobrej pracy służb leśnych 

zadowolony z efektów „akcji choinka”. 
- Jeszcze kilka lat temu niektórzy 

mieszkańcy mieli takie nastawienie, że 
najlepsza choinka to taka, która została 
własnoręcznie ścięta z lasu. Dlatego w 
latach ubiegłych faktycznie mieliśmy 
przypadki nielegalnej wycinki. Nie 
zapomnę, jak ścięte zostało ponad 
10-metrowe drzewo, tylko po to, aby 
odciąć z niego jedynie wierzchołek. To 
było barbarzyństwo – mówi komen-
dant. - Z naszych lasów można mieć 
choinkę i to zupełnie legalną. Przed 
świętami sami ścinamy drzewka, które 
następnie można kupić przed kancela-
rią leśnictwa Księże Młyny. Chętnych 
nie brakowało. 

D. Twardowski podkreśla, że na 
pewno wzrosła świadomość, że pro-
ceder nielegalnej wycinki już się nie 
opłaca. Może się okazać, że wycięty 
nielegalnie z lasu świerk będzie kosz-

tował złodzieja o wiele więcej niż 
najdroższa choinka na targowisku. 
Jeżeli nie mamy pozwolenia na 
wycinkę, to poza mandatem lub 
karą grzywny (w wysokości nawet 
do 5 tys. zł) - jeżeli sprawa zostanie 
skierowana na drogę sądową - sąd 
może orzec wobec nas nawiązkę 
wynoszącą podwójną wartość wy-
ciętego drzewa lub drzew.

(ps)

JUlITKA NIE DOCZEKAŁA ŚWIąT

Na zdjęciu ojciec zmarłej 
dziewczynki 

- Na widok nekrologu przeszył 
mnie nagły chłód. Miałam nadzie-
ję, że Julitka będzie żyć. To takie 
smutne – mówi jedna z miesz-
kanek. - Dobrze znam rodziców. 
Nawet nie chcę myśleć, co teraz 
przeżywają. 

Z ojcem zmarłej dziewczynki roz-
mawialiśmy tuż przed pogrzebem. 

- Nasza córeczka tak wiele wy-
cierpiała. Przeszła tyle operacji, 
szpitale były jej drugim domem. 
Brakuje mi słów, aby wyrazić co 
czujemy – usłyszeliśmy od pana 
Piotra. 

U niespełna 5-letniej Julitki ponad 
rok temu zdiagnozowano nowo-
twór złośliwy lewej nerki - guza 
Wilmsa wraz z przerzutami do 
płuc. We wrześniu 2017 r. dziew-
czynka miała wykonaną operację 
polegającą na wycięciu lewej nerki 
wraz z guzem oraz z zakrzepem w 
żyle czczej dolnej. 9 listopada ub. 
roku Julitka miała wykonany zabieg 
usunięcia przerzutów w płucu pra-
wym. W lutym tego roku pojawił 
się przerzut na wątrobie. Julitka 
przeszła intensywną chemioterapię. 

Julitka spędziła swoje urodziny w 
szpitalu

Na rzecz powrotu do zdrowia 
Julitki organizowano szereg akcji 
charytatywnych i licytacji. Rodzice 
na pewno nie zapomną o dobrych 
uczynkach.

- Teraz pozostała tylko modlitwa 
– dodaje ze łzami w oczach ojciec 
zmarłej dziewczynki. 

(ps)

Program „Splątani miłością do muzyki” 
przyciągnął do Uniejowa kolejną ar-
tystkę kabaretową i teatralną – Joannę 
Kołaczkowską, która swoim wyjątkowo 
radosnym usposobieniem rozśmiesza 
widownię do łez. Jedna z gwiazd ka-
baretu Hrabi poprowadziła dla unie-
jowskiej grupy integracyjnej warsztaty 
z autoprezentacji i emisji głosu, będące 
częścią przygotowań do grudniowych 
koncertów ze znanymi artystami. 

J. Kołaczkowska w Uniejowie 
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Uniejów Harcerze z komendy huf-
ca ZHP im. M. Konop-

nickiej w Uniejowie przygotowali na 
rynku wigilię harcersko-miejską. Zagrała 
orkiestra dęta ZHP-OSP Uniejów, która 
tanecznym krokiem poprowadziła 
wszystkich zebranych sprzed siedziby 
hufca na rynek. Tam czekały już zespoły 
muzyczne. Dzieciom wiele radości 
przyniosły warsztaty plastyczne i pokaz 
baniek mydlanych. Chętnie zajadały 
się też cukierkami, które rozdawał im 
mikołaj, a także harcerze i pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Uniejowie. W świąteczny 
nastrój wprowadził nas również kier-
masz ozdób bożonarodzeniowych. 
Wszyscy z uśmiechem na twarzy 
przyglądali się występom aktorów 
ulicznego teatru oraz pokazowi teatru 
ognia zaprezentowanego przez grupę 
D-H z Łodzi. Śniegu było niewiele, więc 
zamiast saniami, można było przejechać 

Kulminacyjny mo-
ment protestu pra-

cowników wymiaru sprawiedliwo-
ści miał miejsce w ub. czwartek w 
samo południe przed budynkiem 
sądu i prokuratury w Poddębi-
cach. Pracownicy domagający się 
podwyżki wynagrodzeń trzymali 
w rękach kartki na których widnia-
ły hasła: „Dość pracy za grosze”, 
czy też „Jesteśmy wkurzeni”...

Protest ma charakter ogólno-
polski. Już wcześniej pracownicy 
administracyjni sądów korzystali ze 
zwolnień i przechodzili na L4. Tuż 
przed protestem wydawało się, że 
wypracowane zostało porozumie-
nie. Ministerstwo sprawiedliwo-
ści zaproponowało pracownikom 
administracyjnym 1000 zł brutto 
gwarantowanej nagrody, niezależnie 
od stanowiska i pełnionej funkcji. 
Kolejny punkt gwarantował, że od 
1 stycznia 2019 r. każdy pracownik 
otrzymałby wynagrodzenie w wy-
sokości o 200 zł brutto więcej. Kom-

Kolędowanie z harcerzami

się bryczką. Aby dodatkowo rozgrzać 
przybyłych na wigilię gości, przygoto-
wany został też gorący poczęstunek. 
Każdy mógł skosztować m.in. pysznych 
pierogów, bigosu, kompotu, barszczu 
oraz zupy pieczarkowej. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, komendant hufca 
– Małgorzata Rosik przekazała miesz-
kańcom naszego miasta i lokalnym 
władzom Betlejemskie Światło Pokoju, 
które zgodnie z tradycją, 24 grudnia, za 
pośrednictwem harcerzy, dostarczone 
będzie do domów oraz lokalnych insty-
tucji, firm i urzędów.

galowy koncert opery kameralnej Poddębice Polskich kolęd, pie-
śni patriotycznych, utworów muzyki poważnej mogli wy-słuchać a także zaśpiewać mieszkańcy, którzy licznie przybyli na Galowy Kon-cert Polskiej Opery Kameralnej. Arty-ści, znani m.in. z Teatru Wielkiego w Łodzi, zaprezentowali się w poddębic-kim kościele. Organizatorami koncer-tu byli burmistrz Piotr Sęczkowski oraz proboszcz parafii Wojciech Żelewski. W ponad godzinnym występie, 

który poprowadził śpiewak operowy Kazimierz Kowalski, nie zabrakło arii skomponowanych przez Stanisława Moniuszkę. Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zabrzmia-ły pieśni wojskowe takie jak „Przybyli ułani” czy „Wojenko wojenko”. Można też było poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze kolędy.
(ps)

PROtEstOWAlI! Są WKURZENI!
promis był blisko, jednak ostatecznie 
ludzie przeprowadzili demonstracje 
przed swoimi miejscami pracy. 

- Nasza cierpliwość już się skończyła 
– mówi jedna z pracownic prokuratury 
w Poddębicach. - Większość z nas ma 
pensję na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia krajowego. Na pewno 
nie jest tak, że praca w administracji na-
leży do łatwych i przyjemnych. Często 
mamy dyżury weekendowe i jesteśmy 
pod telefonem. Jeśli trzeba to w week-
endy też przychodzimy do pracy. Nie 
wspomnę już o nadgodzinach, które 
stały się normą. Niestety, dodatkowych 
pieniędzy nie mamy. Nie zgadzamy się 
na propozycje ministerialne. Będziemy 
walczyć o podwyżkę rzędu tysiąca 
złotych netto. 

To nie wszystko. Protestujący do-
magają się również debaty parlamen-
tarnej odnośnie sytuacji finansowej 
pracowników prokuratury, a także 
uchwalenia ustawy o modernizacji 
sądów i prokuratur, która powiąże wy-
nagrodzenia pracowników z pensjami 

sędziów i prokuratorów. Oczekują też 
planu przewidującego coroczny wzrost 
wynagrodzeń. 

Co jeśli żądania nie zostaną speł-
nione? Jak usłyszeliśmy, 
prokuratura i sąd mogą 
zostać sparaliżowane. 
Pracownicy administra-
cyjni grożą, że będą maso-
wo korzystać ze zwolnień 
chorobowych.

Akcja protestacyjna 
została zorganizowana 
przez Związek Zawodowy 
Prokuratorów i Pracowników Proku-
ratury RP i jest wynikiem bezsilności 
pracowników prokuratury wobec wie-
loletniego zamrożenia płac i ubożenia 
tej grupy zawodowej. Przedstawiciele 
związku podkreślają, że na 8,5 tys. 
pracowników prokuratury 30 proc. z 
nich zarabia poniżej 2,5 tys. zł brutto, 
tj. ok. 1.800 zł “na rękę”, gdzie aż 80 
proc. Polaków osiąga wynagrodzenie 
ponad tę kwotę.

(ps)

Pracownicy administracyjni walczą o wyższe wynagrodzenia
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 314: Kto kręci, to i przekręci.
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* Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz 
mi sprawić przyjemność, to popraw 
swoją jedynkę z matematyki. 
- Za późno mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.

* Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. 
W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: - Czy zabiłeś już 
karpia? - Tak, utopiłem go.

* Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. 
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty Mi-
kołaju, dziękuję ci za prezent. - Głupstwo - odpowiada 
święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. - Wiem, 
ale mama mi kazała.

* Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! - To 
super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? - Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

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

* Przyjaciel pyta Fąfarę: - Jak minęły święta? - Wspaniale! 
Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. - Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie 
i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

ZUPA GRZybOWA Z lANyMi 
KlUSKAMi

Składniki:
8 szklanek wody  
50 dag lanych klusek  
15 dag suszonych grzybów 
leśnych  
1 pęczek włoszczyzny  
1/2 szklanki śmietany 12%  
1 cebula  
2 łyżki oleju  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz 

Etapy przygotowania:
Grzyby opłucz, przełóż do garnka 
i zalej wodą. Odstaw na 1 godzi-
nę. Garnek z grzybami postaw na 
ogniu. Zagotuj, zmniejsz ogień i 
gotuj 30 minut. Cebule pokrój w 
kostkę. Na patelni rozgrzej olej i 

smaż na nim cebulę, aż się zeszkli. 
Dodaj do grzybów. Włoszczyznę 
obierz i umyj. Dodaj do garnka z 
zupą. Gotuj na średnim ogniu 30 mi-
nut. Kiedy zupa się gotuje, lane klu-
ski ugotuj w lekko osolonej wodzie. 
Odcedź i odstaw. Wywar przecedź. 
Grzyby pokrój w paski. Marchewkę 
pokrój w większą kostkę. Dodaj do 
garnka z wywarem. Dopraw solą i 
pieprzem. Odlej jeden kubek zupy i 
wymieszaj ją ze śmietaną. Delikatnie 
wlej do garnka z zupą i wymieszaj. 
Do głębokich talerzy włóż porcje 
lanych klusek i nalej zupę. 

PiEcZONy KARP NA 
PiWNO-cEbUlOWyM SOSiE 

Z PiERNiKOWą NUTKą
Składniki:
dzwonka karpia o łącznej wadze 
1 kg  
1 kg cebuli  
1/2 szklanki rodzynek  
1/3 szklanki drobno pokruszonego 
piernika  
1/3 szklanki ciemnego piwa  
1/2 szklanki wody  
5 liści laurowych  
5 ziaren ziela angielskiego  
6 łyżek pszennej mąki  

1/2 szklanki oleju  
1 łyżka masła  
sól  
świeżo zmielony czarny pieprz 

Etapy przygotowania:
Cebulę obierz i pokrój na grube 
plastry, około 1/2 cm. Na patelni 
rozgrzej 4 łyżki oleju, dodaj cebulę, 
posól i smaż na średnim ogniu czę-
sto mieszając, aż zacznie się szklić. 
Do patelni dodaj rodzynki, pokru-
szony piernik, piwo, wodę, liście 
laurowe i ziele angielskie. Dopraw 
solą i pieprzem. Gotuj na małym 
ogniu, co jakiś czas mieszając (ale nie 
za rzadko, bo sos lubi się przypalać), 
aż cebula całkowicie zmięknie, a 
sos zgęstnieje. Sos przelej do ża-
roodpornej formy wysmarowanej 

olejem. Dzwonka karpia lekko posól 
i popieprz, panieruj w mące, następ-
nie strząśnij jej nadmiar. Rybę smaż 
partiami na dość mocnym ogniu, 
aż będzie miała piękny, złoty kolor i 
chrupiącą skórkę. Przełóż dzwonka 
na sos, rozłóż na karpiu kawałki 
masła. Wstaw do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni i zapiekaj przez 
10-12 minut, aż skórka będzie tak 
bardzo chrupiąca, jak tylko może. 
Podawaj danie udekorowane list-
kami natki pietruszki. 

MiNi SEROMAKOWcE 
- bEZ TŁUSZcZU

Składniki: 
30 dag białego chudego sera  
1/2 szklanki zmielonego maku  
1/2 szklanki cukru trzcinowego  
1/2 szklanki mąki pszennej  
1 jajko  
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią  
2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia  
do podania cukier puder 

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Ser 
przełóż do miski i utrzyj widelcem. 
Dodaj żółtko, mak, cukier, cukier z 

prawdziwą wanilią, mąkę i proszek 
do pieczenia. Wymieszaj, aby 
wszystkie składniki się ze sobą 
połączyły. Białko ubij na sztyw-
ną pianę i delikatnie wymieszaj 
z masą serową. Z masy formuj 
dłońmi kulki wielkości manda-
rynki i wkładaj do papilotek lub 
silikonowych foremek na muffinki. 
Wstaw do piekarnika i piecz 25-30 
minut. Wyjmij, ostudź, posyp cu-
krem pudrem i podawaj na deser. 
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Od piątku można już jeździć na łyżwach po lodowej tafli pod chmurką. lodowisko zlokalizowane jest 
przy Szkole Podstawowej nr 3. Przy okazji oficjalnego otwarcia zorganizowano sportową zabawę dla 
małych i trochę większych łyżwiarzy. Uczniowie placówek oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest miasto Łęczyca, mogą nieodpłatnie korzystać z lodowiska od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 13.00.

Pierwszy dzień lodowiska w Łęczycy

Pamiątkowe zdjęcie 
z Mikołajem

Na lodowisku 
uśmiechów nie 

brakowało

Mniejsi uczniowie 
mieli małe problemy 

z utrzymaniem 
równowagi

Ale to była zabawa

Młodzież podzieliła 
się na dwie drużyny

Lodowisko oficjalnie 
otworzył burmistrz 

Paweł Kulesza

Mali łyżwiarze z 
niecierpliwością czekali 

na pierwszą jazdę

Uczniowie rywalizowali w 
konkurencjach sportowych

Na wyraźny sygnał 
dzieci wjechały na 

lodową taflę
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Alina Zajączkowska z borszyna sądzi 
się z rodzeństwem o majątek. Nega-
tywnie ocenia siostrę i brata, którzy 
też chcą mieć swój udział w podziale 
majątku po zmarłych rodzicach. 
Zdaniem pani Aliny rodzeństwo nie 
zasłużyło na żadne pieniądze. Jak ła-
two się domyślić, druga strona sporu 
ma zupełnie inne zdanie. To kolejne 
święta, które rodzina spędzi osobno. 

- Mnie należy się dom a także zie-
mia przez zasiedzenie. Zupełnie nie 
rozumiem postawy siostry a także 
brata, którzy wyprowadzili się z domu 
i nigdy mi nie pomagali. To z ich strony 
podłość – uważa A. Zajączkowska. 

Spór – jak się dowiedzieliśmy – trwa 
między rodzeństwem od wielu lat. W 
1986 roku zmarł ojciec rodzeństwa. 
Pani Alina uzyskała wówczas zgodę 
od matki na budowę domu. 

- Spłacałam wszystkie raty, ponosi-
łam koszty związane z utrzymaniem 
domu. Opiekowałam się także scho-
rowaną mamą. Moja siostra wyjecha-
ła do Leśmierza, później zamieszkała 
w Ozorkowie. Brat także mieszka w 
Ozorkowie. Zostałam ze wszystkim 
sama. Harowałam na roli i naprawdę 
było bardzo ciężko. Nie mam renty, 
utrzymujemy się ze skromnej eme-
rytury męża, no i z tej ziemi, którą 
chce teraz przejąć siostra i brat. To 
zaledwie hektar i 40 arów. Jednak 
zawsze parę groszy z tego jest. Jestem 

Święta bez pojednania

pewna, że jak siostra przejmie ziemię, 
to ją sprzeda. Jej tylko zależy na tym, 
aby mi dokuczyć. Brat jest pod dużym 
wpływem siostry – twierdzi Alina 
Zajączkowska. 

Sprawa spadkowa zaczęła się w 2014 
r., dwa lata po śmierci matki rodzeń-
stwa. Na sali sądowej nie doszło do 
porozumienia. 

- Siostra kłamie w żywe oczy. Mówi, 
że jest poszkodowana. Tak nie jest. 
Od ojca otrzymała, i to dwa razy, 
duże sumy pieniędzy. I chce jeszcze 
wyciągnąć ode mnie. Jak tak można – 
denerwuje się pani Alina. 

A. Zajączkowska sądzi się z 
rodzeństwem o majątek

Krystyna B. (nazwisko do wiadomo-
ści redakcji), siostra pani Aliny, również 
nie szczędzi gorzkich słów. 

- Siostra, odkąd pamiętam, była 
zawsze z nami skonfliktowana – sły-
szymy. - Między nią a rodzicami też 
nie było dobrze. To nieprawda, że ojciec 
dał mi jakieś pieniądze. I chyba jest to 
normalne, że mnie i bratu także coś się 
należy z majątku. Nawet nie chcę mi się 
komentować postawy siostry. 

Szkoda, że najbliżsi – nawet w świą-
tecznym okresie – nie potrafią się 
porozumieć. 

(stop)

Ukraiński sen o bogactwie 
całe rodziny przyjeżdżają z Ukrainy 
do Ozorkowa. Magnesem są oczy-
wiście wyższe, w porównaniu z 
ukraińskimi, zarobki. Już niedługo 
może się jednak okazać, że Ukra-
ińcy zmienią swój cel zarobkowej 
podróży. Niemcy otwierają się na 
nowe rynki.

Niemieckie przepisy mogą uderzyć 
w polską gospodarkę. Bo rynek pracy 
naszych zachodnich sąsiadów jest 
bardziej kuszący niż nasz. Póki co 
niemal 8 na 10 obywateli Ukrainy jest 
zadowolonych z warunków pracy 
w Polsce i to do tego stopnia, że 84 
procent z nich deklaruje, iż poleciliby 
zatrudnienie w naszym kraju swoim 

bliskim i znajomym. Z drugiej strony 
prawie 60 procent badanych przyznaje, 
że opuści nasz kraj, gdy otwarty stanie 
się dla nich niemiecki rynek pracy. 

W ub. tygodniu rozmawialiśmy 
z Ukraińcami pracującymi w Ozor-
kowie. Margareta jest zatrudniona 
w ozorkowskiej strefie i chwali sobie 
pracę. 

- Jestem już tutaj 5 miesięcy. Mogę 
jeszcze zostać miesiąc. Jest dobrze. Zara-
biam w Ozorkowie 3 razy więcej niż na 
Ukrainie. Przyjechałam do Ozorkowa 
z mężem. Jest jeszcze z nami bratowa. 
Dzisiaj ma urodziny, właśnie kupiłam 
dla niej kwiatki – mówi z uśmiechem 
Ukrainka. 

Na Wyszyńskiego rozmawialiśmy 
też z Władimirem. Przyjechał do 
Ozorkowa po raz kolejny. 

- Jestem budowlańcem. Zarobki 
tutaj są atrakcyjne, dlatego ściągnąłem 
też żonę. Dzieci zostały na Ukrainie z 
dziadkami – usłyszeliśmy. 

Ukraińcy z Ozorkowa, na razie, nie 
myślą o wyjeździe do Niemiec.

(stop)

Margareta pracuje w ozorkowskiej 
podstrefie ŁSSE 
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Ozorków Przedsiębiorstwo 
komunalne to jedy-

na firma, która zgłosiła się do 
drugiego już przetargu ogło-
szonego przez miasto na wywóz 
komunalnych nieczystości. choć 
władze miasta liczyły po cichu 
na korzystną ofertę OPK-u, to 
przełomu nie było. Teraz pozo-
staje jedynie negocjacja. Łatwo 
nie będzie.

Mieszkańcy powinni trzymać 
kciuki, aby rozmowy pomiędzy 
burmistrzem Jackiem Sochą a 
Grzegorzem Stasiakiem, prezesem 
przedsiębiorstwa komunalnego, 
przyniosły pozytywne dla nich 
wiadomości w zakresie ceny za 
usługi. 

W tym momencie za śmieci segre-
gowane trzeba by zapłacić 27 zł – w 
tej chwili jest 10 zł. Cena śmieci nie-
segregowanych wzrosnąć mogłaby 
podwójnie – obecnie jest 20 zł. 

- Niestety, drugi przetarg nie 
przyniósł oczekiwanych przez nas 
propozycji Ozorkowskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego znaczne-
go zmniejszenia ceny za realizację 
usługi. Przetarg unieważnimy. Na 
pewno będę z prezesem Stasiakiem 
rozmawiał o tym problemie i w 
ramach negocjacji spróbuję nakło-
nić go do przedstawienia bardziej 
korzystnej oferty. Przedłużymy 

u mowę  z 
prz e d s ię -
biorstwem 
komunal-
n y m  d o 
końca lute-
go przyszłe-
go  r ok u. 
Trudno jest 
mi powie-
dzieć, czy 
przez ten 
czas, który 
nam pozo-
stał, zosta-
nie wypra-
cowany konsensus. Z drugiej strony 
rozumiem podejmowane decyzje 
przez OPK, które także jest w trud-
nej sytuacji w związku z monopo-
lem Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych w 
Krzyżanówku pod Kutnem – mówi 
burmistrz J. Socha. - Mogę zapew-
nić mieszkańców, że drastycznych 
podwyżek nie będzie. Jeśli będzie 
trzeba, to miasto dofinansuje koszty 
związane z wywozem nieczystości. 

Sytuacja rzeczywiście jest bardzo 
trudna, bowiem podkutnowska 
RIPOK narzuca gminom wysokie 
stawki. Jest niemal pewne, że nawet 
gdyby OPK nie świadczyło usług, to 
inna firma również zaproponowa-
łaby ceny na podobnym poziomie. 

Negocjacje ostatniej szansy 

- Jednym z obszarów środowi-
skowych działalności spółki OPK są 
opłaty środowiskowe za składowanie 
odpadów pobierane w ramach dzia-
łalności oczyszczania miasta. Stawki 
opłat poszybowały znacząco w górę. 
Należy również podkreślić, że są to 
tylko wysokości opłat środowisko-
wych podane za odpady zmieszane 
bez dodatkowych wysokich kosztów 
regionalnych instalacji przetwarza-
nia, tzw. RIPOK-ów – mówi prezes 
Stasiak. - Jeśli zaś chodzi o negocjacje... 
procedura wyłonienia wykonawcy 
usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z Ozorkowa 
jest w toku, więc nie będę komento-
wał tej procedury na tym etapie. 

(stop)

Do przetargu przystąpiło 
tylko przedsiębiorstwo 
komunalne 
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16 tysięcy zł kosz-
towało spółdzielnię 

mieszkaniową wybudowanie 
podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych. Z inwestycji zado-
woleni są także rodzice małych 
dzieci, którzy jeszcze do niedaw-
na mieli problem z wejściem do 
siedziby razem z wózkiem.

- Nie mam wątpliwości, że pod-
jazd jest potrzebny i cieszę się, iż 
wreszcie udało nam się zrealizować 
taką inwestycję – mówi Piotr Piętka, 
prezes SM w Ozorkowie. 

spółdzielnia z podjazdem
Ozorków 

re
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- Nie ma jak żywa 
choinka na święta – 

mówią barbara i Zdzisław Godek 
z Parzęczewa, którzy po drzew-
ko przyjechali na ozorkowskie 
targowisko.

Już 15. rok z rzędu na miejskim 
targowisku cięte choinki sprzedaje 
Grzegorz Kaczmarek. 

- W tym roku również jest z cze-
go wybierać – zachwala z uśmie-
chem pan Grzegorz. - Najdroższe 
są jodły. To piękne drzewa, choć 
nie pachną tak jak świerki. Naj-
tańsze drzewka można już kupić 
za 20 zł, te droższe kosztują 4 razy 
więcej. Plantację drzewek mam 
pod Łęczycą. 

Małżonkowie z Parzęczewa 
zdecydowali się na kupno jodły. 

- Nie wyobrażamy sobie świąt 
Bożego Narodzenia bez żywego 
drzewka – słyszymy. - To już jest 
tradycja. 

Możemy wybierać pomiędzy 
różnymi gatunkami drzewek 
iglastych. Najpopularniejszym 
gatunkiem jest świerk pospolity, 
którego cena nie jest wysoka. 

Posiada krótkie, kłujące i zielone 
igiełki, które jednak dość szybko 
opadają. Wydziela za to cudowny 
aromatyczny zapach, który ko-
jarzy się od razu ze świętami. W 
sprzedaży dostępne są też nieco 
droższe: świerk kłujący (popular-
nie zwany świerkiem srebrnym) 
i świerk serbski o wąskim po-
kroju. Niektórzy wybierają jodłę, 
szczególnie jodłę kaukaską. Jest to 
droższe drzewko jednak napraw-
dę piękne. Posiada ciemnozielone, 
długie i niekłujące igły. Jest nieco 
mniej aromatyczna od świerka za 
to dłużej utrzymuje igły. 

(stop) 

cHoinki Z targowiska
Ozorków
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
lakiernicze , prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie w 
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń 
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530

Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja, 
doświadczenie zawodowe w 
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock

Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, chęć do 
pracy, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile widziany staż 
pracy na produkcji
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112 
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o. 

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

Kierowca kat. b
Prawo jazdy kat. b
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206

Kierowca kat. b
Wykształcenie podstawowe, 

zdolności manualne, 
punktualność, planowanie 
czasu pracy, język angielski 
lub niemiecki na poziomie 
podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35, 95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195

lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętności 
dotyczące specyfiki 
wykonywanego zawodu 
lakiernika, prawo jazdy kat. B, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.

Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca, Tel: 24 721-50-88

Pracownik budowlany
Zdolności manualne, 
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud” 
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95, 99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501

Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy, 
doświadczenie w zawodzie 
tynkarza
„Pol – Tynk”
 Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca

Społem PSS Mazur w Łęczycy 
wydzierżawi lokal na cele miesz-
kalne przy ul. Kaliskiej 3. Informacji 
udziela Zarząd Spółdzielni. Tel. 
505-266-210 lub 506-856-382

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe w 
Ozorkowie do 40 m² na osiedlu Po-
godnej Starości. Tel.: 513-918-135

Kupię kawalerkę do 30 m.kw. w 
Łęczycy. tel. 665 675 151 

Sprzedam  skuter zarejestrowany i 
opłacony, mało używany, rok prod. 
2015. Tel.: 502-851-180

SINGER – szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Sprzedam komplet opon zimo-
wych Dębica  z felgami 155/70R13 
mało używane. Tel.: 503-826-051

Maglownica domowa na korbę – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kupię w Łęczycy mieszkanie własno-
ściowe do 30 mkw. Tel.: 507-408-192

Sprzedam rurhak 4,5cm/3cal., dł. 
uchw. 45cm oraz hak holowniczy, 
uciąg 1400 kg - atest, homologa-
cja. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę pracowniczą 
535mkw z domkiem piętrowym w 
Leźnicy Wielkiej nad zalewem. Tel.: 
790-388-867

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

Kupię mieszkanie własnościowe 
M-3 do 40 mkw, parter w Ozor-
kowie. Tel.: 42 277-25-94

Garaż 16,5 m² murowany w cen-
trum Ozorkowa, własność notarial-
na – sprzedam. Tel.: 500-336-322

Kafle piecowe i kuchenne. Sprze-
dam tanio. Tel.: 500-336-322

Sprzedam działkę budowlano
-produkcyjną przy trasie Gostków
-Poddębice w miejscowości Tur. 
Tel.: 603-044-492

Hebel do kapusty na 5 noży sprze-
dam.  Tel.: 500-336-322 
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Skradziono naszemu młodemu 
zawodnikowi rower górski firmy 
Unibike o numerze seryjnym 
UBI 160 601 103 20. Rama 
posiada unikalne malowanie. 
Napisy i liczby naniesione są 
pod przezroczystym lakierem, 
utrudniając w ten sposób 
usunięcie. Numer boczny roweru 
0528. Dodatkowo: dwie naklejki 
z logami naszych darczyńców 
i nazwą Birota. Jeżeli ktoś 
zauważyłby taki rower, to 
prosimy o informację. 
Jarosław Fajfer
klubrowerowybirota@wp.pl
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Zaciekawić może fakt, że guarana 
składa się tak naprawdę z dobrze 
znanej wszystkim kofeiny. Ten 
naturalny dopalacz pochodzi z 
Amazonii i zawiera około cztery 
razy więcej kofeiny niż ziarna 
kawy. Guarana wypada lepiej w 
porównaniu z kawą, ponieważ 
kofeina w niej zawarta przyswaja 
się znacznie szybciej. To sprawia, 
że guarana zapewnia nam właści-
wie natychmiastowe pobudzenie i 
długo utrzymuje się w organizmie.

Awenturyn, zwany też Kamieniem 
Możliwości, przyciąga do swojego 
posiadacza pieniądze i szczęście, a 
także przygody - od tej ostatniej 
właściwości wzięła się zresztą jego 
nazwa. To również kamień dla par, 
które starają się o dziecko - u kobiet 
zwiększa płodność, u mężczyzn zaś 
dodatkowo libido. 

Awenturyn wsparciem 
w interesach

Jego magiczne właściwości jako 
pierwsi docenili Tybetańczycy, którzy 
kamienie z awenturynu umieszczali 
jako oczy dla posągów, dzięki czemu te 
miały jakoby zyskać zdolność widzenia 
i przepowiadania przyszłości.

W innych kulturach natomiast ka-
mień ten był traktowany jako amulet 
dla osób wybierających się w dalszą 
drogę - miał zapewnić im powodzenie 
i chronić od złego. Noszono go również 
po to, by przyciągnąć do siebie szczęście 
i pieniądze.

Współcześnie zwolennicy ezote-
ryki wierzą, że kawałek zielonego 
awenturynu noszony stale przy sobie 
zapewnia powodzenie w interesach, 

Na całą ruchomą powiekę nałóż 
beżowy cień. 
Następnie namaluj czarną lub 
ciemnobrązową kreskę eyelinerem 
albo kredką na górnej powiece 
wzdłuż linii rzęs, ale nie od samego 
wewnętrznego kącika, bo to zm-
niejszyłoby oko. 
Dodaj głębi oczom, cieniując 
ciemnym cieniem trochę powyżej 
załamania nad ruchomą częścią 
powieki. 
Rozetrzyj jasnobeżową kredkę 
pod brwiami i tą samą kredką 
pomaluj wewnętrzną stronę dolnej 
powieki (tzw. linię wodną). 
W makijażu powiększającym 
oczy ogromne znaczenie ma 
podkreślenie rzęs. Nie wystarczy 
pomalowanie ich tuszem, koniec-
zne jest też podkręcenie zalotką 
– wywinięte rzęsy świetnie „otwi-
erają oko”. 

Specjaliści alarmują, że jakość 
powietrza w naszym kraju się nie 
poprawia. Gorzej jest zimą, kiedy 
we wdychanym powietrzu jest naj-
wyższe stężenie groźnych pyłów. 
Nie na wszystko mamy wpływ, 
bo smog za oknem jest skutkiem 
braku edukacji ekologicznej i świa-
domości, że wszyscy jesteśmy od-
powiedzialni za powietrze, którym 
oddychamy. Ale możemy zadbać 
o swoje najbliższe otoczenie. Oto 
metody oczyszczania powietrza 
z kurzu, smogu, pyłów i elektro-
smogu, które warto zastosować 
we własnym domu. 

Rośliny produkujące tlen

Wśród roślin doniczkowych są takie, 
które nazywa się „zielonymi filtrami”, 
dlatego, że mają właściwości dezakty-
wacji toksyn i usuwania elektrosmogu. 
Częściowo niwelują negatywne działa-
nie alergenów oraz… same produkują 
tlen. Wszystkie rośliny oczyszczające 
powietrze łączy to, że mają duże i 
cienkie liście. Wśród tych dobroczynny 
roślin wymienić warto palmy, różne 
gatunki paproci, a także bluszcze, 
skrzydłokwiat, fikusy i draceny.

Oczyszczacze powietrza

Urządzenie do domowego oczysz-
czania powietrza ochroni przed szko-
dliwym wpływem zanieczyszczeń. 
Sprawdzi się znakomicie zarówno 

dla osób cierpiących na alergię jak 
i mających dość ogromnego zanie-
czyszczenia powietrza powstającego w 
okolicach stref przemysłowych czy spo-
wodowanego sezonem grzewczym.

Odpowiednie nawilżenie

Prawidłowa wilgotność powietrza 
ma wpływ na samopoczucie jej miesz-
kańców. Najzdrowsze dla człowieka 
jest przebywanie w pomieszczeniach 
o wilgotności powietrza od 40 do 60 
procent. Wilgotność wyższa niż 60% 
jest niekorzystna, bo sprzyja rozwo-
jowi pleśni i grzybów. Jeśli na oknach 
skrapla się para wodna, a na ścianach 
pojawia się grzyb, to jest to sygnał, że 
powietrze jest zbyt wilgotne i może być 
skutkiem m.in. infekcji górnych dróg 
oddechowych.

częste wietrzenie pomieszczeń

Optymalną temperaturą we wnę-
trzach jest 20-21 st. C. Łatwiej się wtedy 
oddycha, mniej męczy organizm i 
przyjemniej śpi. W sypialni może być 
jeszcze chłodniej - nawet 18 st. C. Wietrz-
my więc regularnie, ale krótko, żeby 
nie wyziębić ścian. Skuteczne są nawet 
małe przeciągi, którymi w kilka minut 
można wywietrzyć całe mieszkanie.

Regularne sprzątanie i odkurzanie

Ze w mieszkaniu bez kurzu powie-
trze jest czystsze, nikogo nie trzeba 

przekonywać. Ale są metody jeszcze 
bardziej poprawiające skuteczność 
sprzątania. Można zaopatrzyć się w 
odkurzacz z filtrem HEPPA, który 
zatrzymuje zanieczyszczenia. Kurze 
z mebli najlepiej wycierać wilgotną 
szmatką. Przy dużych zabrudzeniach 
do wody warto dodać odrobinę octu 
i kilka kropli naturalnego olejku 
zapachowego. Z badań wynika, że 
chemiczne środki czyszczące mogą 
niepotrzebnie drażnić układ odde-
chowy i niepotrzebnie zanieczysz-
czać powietrze.

Właściwa jonizacja

Na co dzień zapominamy lub nie 
zwracamy uwagi na to, jak działają 
na powietrze urządzenia elektryczne 
i elektroniczne. Generowane przez 
nie kationy (jony dodatnie) wpływają 
niekorzystanie na samopoczucie - 
powodują senność, apatię i wrażenie 
ogólnego zmęczenia. Przeciwwagę 
stanowią jony ujemne (aniony), które 
sprawiają, że czujemy się rześko i świe-
żo. W naturze aniony wytwarzane są 
np. w czasie burzy lub po ulewnym 
deszczu, kiedy powietrze staje się przy-
jemne i czyste. W domu, aby zachować 
równowagę pomiędzy cząsteczkami 
ujemnymi i dodatnimi, używać warto 
jonizatorów powietrza. Jednym z nich 
są lampy z brył soli kamiennej, które 
po nagrzaniu wytwarzają jony ujemne 
lub oczyszczacz powietrza z funkcją 
jonizującą.

Przygotowania do bożego Naro-
dzenia to gorący czas dla każdej 
pani domu. bardzo trudno zadbać 
o piękny wygląd w dniu przygo-
towań do kolacji wigilijnej. Efekt 
prostych zabiegów zobaczysz 
niezwykle szybko.

Manicure przed świętami

Do przygotowywania posiłków, 
sprzątania i zmywania warto zakła-
dać gumowe rękawice, które zabez-
pieczą paznokcie przed odpryskiwa-
niem lakieru, wysuszeniem skóry 
dłoni czy po prostu zniszczeniem mi-
sternego manicure. Na suchą skórę 
dłoni zbawiennie podziała kąpiel w 
oliwie z oliwek. Do miseczki z ciepłą 
wodą wystarczy dolać kilka kropel 
oliwy lub oliwki dla dzieci i moczyć 
dłonie przez kilkanaście minut. Po 
oliwkowej kąpieli skóra dłoni będzie 
miękka i błyszcząca.

Pielęgnacja twarzy 
przed świętami

Podstawą pięknego wyglądu jest 
promienna cera i wypoczęta twarz. 

Jak powiększyć oko makijażem - 
szybka metoda

Przy powiększaniu oczu makija-
żem ważne są też brwi. Jeśli są za 
krótkie, oczy wydadzą się mniejsze 
niż w rzeczywistości. Koniec brwi 
wyznacza linia poprowadzona od 
krawędzi nosa przez zewnętrzny 
kącik oka w kierunku skroni. Gdy 
brwi są za krótkie, trzeba domalo-
wać brakującą końcówkę cieniem 
lub kredką. 

czego koniecznie unikać? 
Obrysowywania oczu czarną kred-
ką naokoło bez przerw, ale także 
wyraźnej czarnej kreski na dolnej 
powiece. 

awenturyn - kamień Możliwości

Zielony awenturyn zwany jest też 
Kamieniem Możliwości, gdyż wedle 
tego, co twierdzą osoby zajmujące 
się ezoteryką, zwiększa możliwości 
swojego właściciela właściwie w 
każdej dziedzinie życia - uczuciowej, 
emocjonalnej, zawodowej.

a trzymany w lewej kieszeni w trakcie 
zakupu losu na loterię sprzyja szczęściu 
i pomaga wygrać.

Podróżnikom awenturyn zapew-
nia zaś szczęśliwą, pełną przygód, 
wędrówkę.

Czerwony awenturyn z kolei przy-
ciąga pieniądze wówczas, gdy wło-
żymy go do czerwonego woreczka i 
obsypiemy czerwoną lub czerwonobrą-
zową przyprawą - chili, cynamonem 
lub słodką papryką.

guarana Warto także wiedzieć, że guarana 

doskonale regeneruje układ ner-

wowy oraz mięśniowy, zwiększa 

koncentrację i - co więcej - uważana 

jest za antyoksydant oraz środek bak-

teriobójczy. Jest jednak dość trudno 

dostępna i nie każdy może ją spo-

żywać z tego właśnie względu, że w 

porównaniu z kawą, ma w sobie dużo 

większą dawkę kofeiny.
Guaranę najczęściej spożywa 

się w formie proszku, zaparzając 

ją w gorącej wodzie lub w formie 

sypkiej jako dodatek do ciasteczek 

czy jogurtów.

Jak zadbać o urodę przed świętami 
- ekspresowe zabiegi pielęgnacyjne

Odpoczynek i odpowiednia ilość snu 
działają zbawiennie na cerę i skórę 
twarzy bez względu na okazję. Dlatego, 
jeśli nie masz w zwyczaju porządnie 
się wysypiać, postaraj się o spokojny 
sen chociaż na kilka dni przez świę-
tami. W zimie pamiętaj szczególnie 
o odpowiednim nawilżaniu twarzy. 
Smarowanie twarzy tłustym kremem 
(w przypadku suchej skóry) lub lekkim 
o konsystencji żelu (dla skóry tłustej) 
przynajmniej dwa razy dziennie przy-
niesie ulgę ściągniętej i spierzchniętej 
skórze. Odżywcze maski nawilżające i 
regenerujące są ekspresową metodą na 
pielęgnacji skóry twarzy przed ważną 
imprezą.

Opuchnięte powieki

Na spuchnięte powieki i worki 
pod oczami można zastosować kilka 
sprawdzonych metod. Jedną z nich 
są chłodzone, żelowe okulary, które 
zakłada się by zmniejszyć opuchliznę. 
Możesz również wykonać okłady z 
popularnych produktów, które znaj-
dują się w każdym domu m.in. okład 
na oczy ze schłodzonych plasterków 
zielonego ogórka lub ziemniaka, okłady 

z herbatki z rumianku lub wyjątko-
wo prosty i skuteczny okład z kostek 
lodu umieszczonych w bawełnianej 
ściereczce.

Usuwanie niedoskonałości

Podrażnienia łączą się rów-
nież z usuwaniem niedoskonało-
ści skóry twarzy i wyciskaniem 
wągrów lub pryszczy. Wszel-
kie tego typu zabiegi należy 
wykonywać z kilkudniowym 
wyprzedzeniem i odpowiednio 
dezynfekować powstałe ranki. 
Jeśli w dniu świątecznego przy-
jęcia pojawi się pryszcz, to dla 
własnego dobra, lepiej przykryć 
go korektorem. Wyciskanie 
pryszczy pozostawi widoczny 
ślad i opuchliznę, które trudno 
przykryć estetycznym makija-
żem. 

6 doMowyCh sposoBów oCzyszCzaNia powietrza
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ciekawie i na wesoło

najdroższa choinka na świecie

Byłaś niegrzeczna, 
dobrze się składa

Prawdziwy święty mikołaj na święta kurczak z kFc

W Emirates Palace Hotel w Abu Dhabi w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich przystrojono najdroższą choinkę 
świata. Jej wartość wyniosła 11 milionów dolarów za 
sprawą ozdób świątecznych, które się na niej znalazły. 
Samo świąteczne drzewko o wielkości około 13 metrów 
warte było 10 tysięcy dolarów. Na 13-metrowej choin-
ce zawieszonych zostało 131 ozdób, głównie ze złota, 
szafirów i diamentów. Choinka znajduje się w biurze 
rekordów Guinnessa od 2010 roku.
Dyrekcja hotelu zapewniała, że zależało jej na stworze-
niu unikatowego drzewka, i jednocześnie dostarczeniu 
odwiedzającym hotel gościom niezapomnianych wra-
żeń. Hotel zapewniał, że nie chciał się „popisać”, a tylko 
wzbudzić w gościach gwiazdkowy nastrój. Z choinką 
obwieszoną prawdziwymi błyskotkami, na pewno było 
nastrojowo.

Postać Świętego Mikołaja jest oparta na prawdziwej oso-
bie. Był to Św. Mikołaj z Miry (znany również jako Mikołaj 
Cudotwórca, biskup Smyrny i Mikołaj z Bari), który żył w IV 
wieku. Urodził się on w miejscowości Patara (w dzisiejszej 
Turcji). Jest bohaterem najbardziej popularnego nie-bi-
blijnego święta na świecie, a artyści przedstawiają jego 
wizerunek częściej niż jakiegokolwiek innego świętego z 
wyjątkiem Matki Boskiej. Jest on m.in. patronem Bydgosz-
czy, bednarzy, cukierników, panien szukających kandydata 
na męża, pielgrzymów i studentów. 

Dla wielu Japończyków świąteczną tradycją jest jedzenie 
kurczaków z KFC. Skąd taki dziwny zwyczaj? Otóż w Japonii 
Boże Narodzenie to nadal coś stosunkowo nowego; religia 
chrześcijańska przez wieki była tu albo nieznana, albo zakazana. 
Dopiero na przełomie XIX i XX w. jej elementy, takie jak dawanie 
prezentów czy strojenie domów, zaczęły przenikać do japońskiej 
kultury – głównie ze Stanów Zjednoczonych. Japończycy nie 
gustowali jednak w indykach i nie hodowali ich, więc nie mieli 
okazji skosztowania głównego świątecznego dania Ameryki. 
W latach 70. ubiegłego wieku jeden z klientów KFC, zapytany 
o to, dlaczego zamawia kurczaka w dniu Bożego Narodzenia, 
powiedział, że skoro nie ma indyków – to jedyne rozsądne 
zastępstwo. Sieć restauracji natychmiast podchwyciła pomysł i 
rozpoczęła wielką kampanię reklamową na Święta. Spotkała się 
z ogromnym odzewem – i tak powstała nowa tradycja. Dziś po 
świątecznego kurczaka ustawiają się długie kolejki.

Huraa, to już święta
Kiedy do Mikołaja 

dzwonią z 
wygórowanymi 

życzeniami

Święta w AfryceMikołajowa inwigilacja

Choinka nie dla kota

W te święta 
chciałbym pieska

Nic z tego, będzie 
karp jak co roku


