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Z MIASTA

KOD zaprasza

MOTTO TYGODNIA:
„Kiedy zorientujesz się, że jesteś w dołku,
 przestań kopać”

Will Rogers

WTOREK

20
września

Filipiny 
Eustachego

ŚRODA

21
września

Hipolita 
Mateusza

CZWARTEK

22
września

Tomasza 
Maurycego

PIĄTEK

23
września

Tekli
 Bogusława

SOBOTA

24
września

Gerarda 
Teodora

NIEDZIELA

25
września

Aurelii 
Ładysława

PONIEDZIAŁEK

26
września

Justyny 
Cypriana

ZDJĘCIE TYGODNIA

Pora robić zapasy. Idzie zima

	 Największą	wadą	obecnej	taryfy	
MZK	jest	brak	możliwości	przesia-
dania	się	w	ramach	biletów	jednora-
zowych.	Tak	stwierdzili	fachowcy	od	
komunikacji	miejskiej	i	zaproponowali	
nowe	rozwiązanie.	Jakie?
	 –	W	Pabianicach	 rozwiąza-
niem	optymalnym	byłoby	wpro-
wadzenie	do	taryfy	biletu	ważne-
go	w	jednej	strefie	przez	40	minut	
od	skasowania	w	cenie	3	zł	(ulgo-
wy	–	1,50	zł).	Z	kolei	cenę	biletu	
obowiązującego	w	dwóch	strefach	
taryfowych,	ważnego	 przez	 60	
minut,	 proponuje	 się	 ustalić	 na	
poziomie	4,20	zł	(ulgowy	–	2,10	
zł).	 Bilety	 te	 umożliwiałyby	
przesiadki	w	oznaczonym	czasie	
–	tłumaczy	Marcin Chmielewski 
z	Urzędu	Miejskiego.
	 Radni	przyjęli	to	rozwiązanie.	
Nie	wiadomo	 jeszcze,	 od	 kiedy	
miałoby	to	zostać	wprowadzone.
	 Bilety	te	zastąpią	obecne	bile-
ty	jednoprzejazdowe	sprzedawane	
przez	kierowców.	Ich	ceny	są	na	

	 Tak	postanowili	radni	miejscy	
na	ostatniej	sesji.	Dlaczego?
	 –	 Zmieni ły	 się	 przepisy	
o	 zamówieniach	 publicznych	
–	tłumaczy	Stanisław Wołosz,	
dyrektor	Zarządu	Dróg	i	Ziele-
ni	Miejskiej.	–	Musimy	ogłosić	
jeszcze	raz	przetarg	na	obsługę	
parkomatów.
	 Strefy	płatnego	parkowania	
w	mieście	 nie	 działają	 już	 od	
1	 lipca.	 Powód?	 Ze	 zbierania	
opłat	 i	 zarządzania	zrezygno-
wało	przedsiębiorstwo	z	Gru-
dz iądza , 	 k tóre 	 prowadz i ło	
strefę.	 Stwierdziło,	 że	 interes	
się 	 n ie	 opłaca . 	 Szacowało,	
że	 miesięcznie	 z	 parkowania	
samochodów	 będz ie 	 m ia ło	

Jadą na
Wałęsę
	 Komitet	Obrony	Demokracji	
Region	Łódzki	zaprasza	wszyst-
kich	 zainteresowanych	 na	 spo-
tkanie	z	legendarnym	przywódcą	
„Solidarności”,	prezydentem	Le-
chem	Wałęsą.	Spotkanie	odbędzie	
się	w	Aleksandrowie	Łódzkim	23	
września	o	godz.	18.00.	
	 KOD	Pabianice	przyjmuje	zapi-
sy	i	organizuje	dojazd	autokarowy.	
Wszelkie	 informacje	pod	 tel.	534	
116	776.	Ilość	miejsc	ograniczona.	
Liczy	się	kolejność	zgłoszeń.

Bilet ważny z przesiadką
Będzie wygodniej i taniej jeździć autobusami miejskimi MZK.

dotychczasowym	poziomie,	 ale	
dodatkowo	upoważniają	do	prze-
siadki	w	określonym	przedziale	
czasowym.
	 –	Zmiana	ta	może	pozytywnie	
oddziaływać	na	popyt,	zwłaszcza	
na	liniach	podmiejskich,	które	nie	
mogą	 zapewnić	 bezpośredniego	
przejazdu	we	wszystkich	 pożą-
danych	przez	pasażerów	relacjach	
–	mówi	Chmielewski.
	 W	cenach:	2,60	zł	(bilet	jedno-
strefowy	normalny)	i	3,80	zł	(bilet	
dwustrefowy	normalny)	nadal	są	
dostępne	bilety	jednoprzejazdowe	

(w	przedsprzedaży,	bez	dystrybu-
cji	u	kierowców).
	 –	Przewidujemy	dość	ograni-
czone	wykorzystywanie	 biletów	
40–	 i	60–minutowych	w	warun-
kach	 sieci	 komunikacyjnej	 za-
pewniającej	 szereg	połączeń	bez-
pośrednich,	a	takowa	funkcjonuje	
w	Pabianicach	–	dodaje	Chmie-
lewski.		–	Zakładamy,	że	związana	
z	wprowadzeniem	opisywanych	
biletów	utrata	przychodów	w	ca-
łości	 zrekompensowana	zostanie	
dodatkowym	popytem.	Bilet	będzie	
dostępny	od	listopada.	(sky)	

Rodzina motocyklisty szuka świadków zdarzenia 

w Bychlewie na wysokości posesji 130

 z dnia 29.08.2016 o godz. 15.35 

–	osób,	które	widziały	moment	wypadku	
oraz	osób	udzielających	jako	pierwsze	pomocy.	

Z	góry	dziękujemy	za	pomoc.

Tel. 666 391 600 

oraz email: emsku83@gmail.com

STRACIŁEŚ PSA lub KOTA?
przyjeżdżamy i odbieramy
zwłoki zwierząt domowych

zgodnie z przepisami

 500 726 583
wystawiamy FVAT

 oraz pełną dokumentację dt. odbioru zwłok

Parkujemy za 
darmo. Nadal

	 W	wielu	miastach	okres	wa-
kacyjny	 oznaczał	wzrost	 liczby	
porzuconych	psów.	Ale	nie	u	nas.		
	 –	Przez	wakacje	nie	przybyło	
nam	jakoś	znacznie	więcej	psów	
–	mówi	Andrzej Luboński,	dy-
rektor	pabianickiego	schroniska.
	 Nie	oznacza	to	jednak,	że	se-
zon	na	pozbywanie	się	„kłopotu”	

80 psów czeka na dom
Przez wakacje do schroniska nie trafiło więcej psów. 
Sezon na porzucanie czworonogów może się jednak dopiero zacząć.

minął.	Do	schroniska	więcej	psów	
zaczęło	trafiać	już	po	wakacjach.	
Dwa	niewielkie	mieszańce	przy-
jechały	 tu	 pod	 koniec	 sierpnia.	
Kolejne	 dwa,	 nieco	 większe, 
1	września.	
	 –	Może	 dlatego,	 że	 kończy	
się	 sezon	 działkowy	–	 zauważa	
Luboński.

	 Dziś	budę	nad	głową	i	mi-
skę	 z	 karmą	 ma	 80	 psiaków.	
Na	 dom	 czekają	 czworonogi	
w	różnym	wieku.	Są	to	głównie	
mieszańce.	 Psy	 są	 w	 dobrej	
kondycji,	 zaszczepione	 i	 wy-
sterylizowane.	 Do	 szczęścia	
potrzeba	im	tylko	kochającego	
właściciela.	(mf)

Do końca roku zmotoryzowani są zwolnieni 
z opłat za parkowanie samochodów w mieście.

około	100.000	zł.	Tymczasem	
kierowcy	 wrzucali	 do	 parko-
matów	 o	 połowę	 mniej.	 Do	
kasy	 firmy	 trafiało	 więc	 co	
miesiąc	 tylko	 17.000–20.000	
zł.	Za	prowadzenie	 strefy	 fir-
ma	brała	44	procent	tej	kwoty.	
Resztę	dostawało	miasto.
	 W	 czerwcu	 skończyła	 się	
umowa	na	prowadzenie	Strefy	
Płatnego	 Parkowania	 w	 Pa-
bianicach	 i	 firma	 zdemonto-
wała	parkomaty.	Od	1	lipca	do	
końca	września	nie	płaciliśmy	
za	 parkowanie.	 Teraz	 radni	
zdecydowali,	że	bez	płacenia	
zostawimy	auto	przez	trzy	ko-
lejne	miesiące,	czyli	do	końca	
roku.	(sky)

	 Komitet	Obrony	Demokracji	
zaprasza	 wszystkich,	 którym	
bliskie	 są	 wartości	 liberalnej	
demokracji,	wolności	obywatel-
skie	oraz	otwarta	i	tolerancyjna	
Polska,	 na	 wielk i	 marsz	 do	
Warszawy	24	września	o	godz.	
15.00.	
	 Komitet	Obrony	Demokracji	
Grupa	 Pabianice	 organizuje	
na	 to	 wydarzenie	 wyjazd	 au-
tokarowy.	Wszystkich	 zainte-
resowanych	 proszą	 o	 kontakt	
tel.	534–116–776.
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Dy¿ury radnych miejskich
20.09 w godz. 16.00–17.00 
w pokoju nr 31 Urzêdu Miej-
skiego  (ul. Zamkowa 16) 
dy¿ur pe³ni: Monika Cieśla 
–  przewodnicząca  Komisji 
Rewizyjnej, Bożenna Ko-
złowska –  wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Pa-
bianicach.
Pozostali  radni  Rady Miej-
skiej  przyjmują  mieszkań-
ców w każdy wtorek w godz. 
15.00–16.00  po  uprzednim 
uzgodnieniu  z Biurem Rady 
Miejskiej  w  Pabianicach, 
tel. 42 22 54 651, 42 22 54 663.

Dy¿ury radnych powiatowych
20.09 w godz. 15.00–16.00  w  sali  kominkowej  Starostwa  (ul. 
Pi³sudskiego 2)  dy¿ur  pe³ni¹: Waldemar Flajszer, Włodzimierz 
Stanek, Rafał Kunka.
Przewodniczący Rady – Florian Wlaźlak przyjmuje interesantów od 
poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 
Tel. 42 225 40 16 lub 42 225 40 44.

21.09 w godz. 15.00–16.00 w UM Konstantynów Łódzki  dyżuruje 
K. Waligórski.

21.09 w godz. 14.00–15.00 w UG Ksawerów dyżuruje W. Domańska.

20.09 w godz. 14.00–15.00 w UG Dobroń dyżuruje J. Kosmala, 
w godz. 15.00–16.00 P. Kania.

19.09 w godz. 15.00–16.00 w UG Pabianice dyżuruje Waldemar 
Flajszer.

  Na sesji Rady Miejskiej  rad-
na Marczak  złożyła  wniosek 
na  piśmie  o wprowadzenie  od 
1  stycznia  2017  roku  bezpłat-
nych  przejazdów  autobusami. 
Koszt tej propozycji to 3 mln zł 
z budżetu miasta.
  –  Gdy miasto  wychodziło 
z  długów,  nie  było  inwestycji, 
nie  było  pieniędzy  na  remonty 
dróg  czy  chodników. Teraz wy-
szliśmy już z dołka finansowego. 
Pabianiczanom za  to  zaciskanie 
pasa należy się teraz nagroda. Na 
przykład darmowa komunikacja 
miejska – tłumaczy radna.
  Propozycja  jest  powiązana 
z Kartą  Pabianiczanina,  która 
ma zacząć funkcjonować w przy-
szłym roku. Taka karta ma być bo-
nusem dla mieszkańców naszego 
miasta. Kto tu mieszka i tu płaci 
podatki, ma płacić mniej  np.  za 
parkowanie w centrum. 
  – Nie wiem, czy budżet udźwi-
gnie  całkiem  darmowe  prze-

Bezpłatnie autobusami. Gdzie? 
W Pabianicach!

jazdy,  ale  z  50 proc.  zniżką dla 
wszystkich  jest  taka możliwość. 
Zastanowimy się nad propozycją 
radnej  – mówi  prezydent Grze-
gorz Mackiewicz.
  Według danych, darmowa ko-
munikacja działa w 39 miastach, 
między innymi w Głownie, Beł-
chatowie, Strykowie, Tomaszowie 
i Rawie Mazowieckiej.
  –  Gdy więcej  osób  będzie 
dojeżdżać do pracy autobusami, 
to zmniejszą się korki w centrum, 
w których musimy stać rano przed 
godz. 8.00. Będzie  też mniejsze 
zanieczyszczenie  środowiska 
– wylicza Marczakowa. – To też 
będą duże oszczędności dla rodzi-
ny, która teraz wydaje około 300 
zł  na  przejazdy  dzieci  do  szkół 
i dorosłych do pracy.
  Czy przejazdy autobusami będą 
bezpłatne  dla  pabianiczan,  czy 
płatne w połowie, dowiemy się pod 
koniec roku, gdy będzie powstawał 
budżet miasta na 2017 rok. (ren)

Radna Iwona Marczak zaproponowała, żeby pabianiczanie  
jeździli bezpłatnie komunikacją miejską.
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MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY
przy Cmentarzu Komunalnym

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59

Świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe
oraz całodobowe przewozy zwłok do chłodni

tel: 607 031 100
Kancelaria czynna:
pn.-pt. 8.00-16.00,
sobota 8.00-14.00
tel. (42) 215-12-60

www.mzppabianice.pl

Bezpłatne formalności z ZUS
U nas zapłacisz kartą

	 –	Sąd	stwierdził,	że	uchwała	
Rady	Gminy	Pabianice	o	wyga-
śnięciu	naszych	mandatów	została	
podjęta	 niezgodnie	 z	 prawem	
–	mówi	Adam	Skawiński.	–	Na-
dal	 jesteśmy	 radnymi.	Ciekawe, 
co	zrobi	teraz	Rada	Gminy?
	 –	 Obie	 uchwały	 zosta ły	
un ieważn ione	 –	 stwierdz i ł	
Marek Muszczak,	przewodni-
czący	Rady	Gminy	Pabianice.	
–	Co	dalej?	Nie	wiem.	Zasta-
nawiamy	się.

Odwołali radnych – nieprawnie
Adam Skawiński i Łukasz Drewniak wygrali sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

	 Radnych 	 Skawińsk iego	
i	 Drewniaka	 Rada	Gminy	 Pa-
bianice	 odwołała	 na	 specjalnej	
sesji	 latem	 tego	 roku.	Zrobiła	 to	
w	związku	z	pismem,	jakie	w	tej	
sprawie	do	Rady	Gminy	Pabianice	
przyszło	1	lipca	tego	roku	z	Urzę-
du	Wojewódzkiego.	Wojewoda	
wzywał	 radnych	 do	wygaszenia	
mandatów	radnym,	bo	„naruszyli	
oni	przepisy	Ustawy	o	Samorzą-
dzie,	a	konkretnie	art.	24f	ust.	1,	gdyż	
prowadzili	działalność	gospodarczą	
z	użyciem	gminnego	mienia”.
	 Tylko	dwoje	radnych	było	prze-
ciwnych	odwołaniu	Skawińskiego	
i	Drewniaka.	Oni	sami	wyszli	z	sesji.
	 Pismo	od	wojewody	przyszło	
do	 gminy	 po	 skardze,	 jaką	 na	
Skawińskiego	 i	 Drewniaka	 do	
wojewody	złożyła	grupa	radnych	
Rady	 Gminy	 Pabianice.	 Kto?	
Nie	wiadomo.	Ich	pismo	przysłał	
wojewoda	do	przewodniczącego,	
ale	podpisy	zostały	ukryte.

	 Adam	 Skawiński	 i	 Łukasz	
Drewniak	 założyli	w	2014	 roku		
Stowarzyszenie	Nowoczesność	
dla	Rozwoju.	Radny	Skawiński	
jest	wiceprezesem	 a	Drewniak	
prezesem. Stowarzyszenie	działa	
na	 rzecz	 edukacji	 dzieci	 z	 gmi-
ny,	 ostatnio	 prowadziło	 zajęcia	
z	 robotyki	 i	 elementów	progra-
mowania.	Zajęcia	te	były	prowa-
dzone	od	15	września	2015	roku	
w	jednym	z	pomieszczeń	budynku	
świetlicy	wiejskiej	w	Hermanowie.	
Do	końca	grudnia	2015	roku	były	
finansowane	z	budżetu	gminy.	Na	
to	zadanie	Rada	Gminy	Pabianice	
przeznaczyła	 6.000	 zł.	 Po	 tym	
terminie	 rodzice	dzieci	płacili	 za	
zajęcia	40	zł	miesięcznie.		
	 Radni	Skawiński	i	Drewniak	
z	decyzją	wojewody	się	nie	zga-
dzali.
	 –	Stowarzyszenie	nie	prowa-
dziło	i	nie	prowadzi	działalności	
gospodarczej	 –	wyjaśniał	 Ska-

wiński.	 –	 Pobrano	 opłatę,	 ale	
czym	innym	jest	opłata	pobrana	
przez	 organizację	 pożytku	 pu-
blicznego,	a	czym	innym	przez	
firmę	 prowadzącą	 działalność	
gospodarczą.
	 Przeciwko	decyzji	wojewody	
protestowali	 także	 rodzice	dzieci,	
które	 uczestniczyły	w	 zajęciach	
Stowarzyszenia.	Skawiński	i	Drew-
niak	odwołali	się	do	Wojewódzkie-
go	Sądu	Administracyjnego.	Sąd	
stwierdził,	że	mieli	rację.	(sky)

	 Fundacja	„My	Kochamy	Pa-
bianice”	 przekazała	 135.000	 zł	
na	 zakup	 lasera	 holmowego	dla	
Pabianickiego	Centrum	Medycz-
nego.
	 Laser	holmowy	to	skuteczne	
i	bezpieczne	narzędzie	 stosowa-
ne	w	leczeniu	różnych	zaburzeń	
układu	moczowego.	
	 Laser	 trafił	 po	 raz	 pierwszy	
do	 PCM	 na	 testy	 na	 początku	
sierpnia	2016	r.	Od	tego	momen-
tu	 przeprowadzono	 już	 ponad	
100	zabiegów	z	wykorzystaniem	
urządzenia.	
	 –	 Laser	 holmowy	 znajduje	
szerokie	zastosowanie	w	urolo-
gii	–	mówi	dr	Grzegorz Krzy-
żanowski,	 ordynator	Oddziału	

Nowy laser na urologii w PCM
Fundacja Aflofarmu przekazała środki na zakup 
sprzętu dla Pabianickiego Centrum Medycznego.

Urologii	 PCM.	 –	 Duża	 moc	
urządzenia,	powiązana	z	bezpie-
czeństwem	i	precyzją	działania	
pozwala	na	wykonywanie	wielu	
nowoczesnych	zabiegów	opera-
cyjnych,	w	tym	litotrypsji.	Jest	
to	 obecnie	 najskuteczniejsza	
metoda	 leczenia	 kamicy	 ukła-
du	moczowego,	 która	 pozwala	
na	 kruszenie	 twardych	 złogów	
opornych	 na	 inne	 metody	 te-
rapeutyczne.	 Oprócz	 leczenia	
kamicy	laser	używany	jest	tak-
że	m.in.	 do	 rozcinania	 zwężeń	
cewki	moczowej	 i	moczowodu	
czy	 usuwania	 guzów	 górnych	
i	dolnych	dróg	moczowych.
	 Do	tej	pory	w	Pabianickim	
Centrum	Medycznym	 zabiegi	

usuwania	 kamieni	 z	 układu	
moczowego	 przeprowadzane	
były	 głównie	 metodą	 opera-
cyjną.	W	 takich	 przypadkach	

pacjent	 był	 zmuszony	 zostać	
na	 oddziale	 przez	 około	 dwa	
tygodnie.	Zastosowanie	lasera	
holmowego	jest	mniej	inwazyj-
ne	dla	pacjentów,	którzy	mogą	
wyjść	do	domu	już	następnego	
dnia	po	zabiegu.	(mf)

Doktor Krzyżanowski i Andrzej Furman z fundacji „My ko-
chamy Pabianice”

Z	wielkim	smutkiem
	przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci

naszego	kolegi

śp. Tadeusza WojTczaka
wieloletniego	członka	NSZZ	„Solidarność”	
oraz	członka	Organizacji	Międzyzakładowej
	NSZZ	„Solidarność”	ZEC	Sp.	z	o.o.	-	ZGM	

w	Pabianicach
Szczere	wyrazy	współczucia

Rodzinie
składa	

w imieniu wszystkich członków Związku
Krzysztof Górny,

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Podregion Pabianice

Z	głębokim	żalem	

przyjęliśmy	wiadomość	o	śmierci	naszego	

Kolegi	i	Współpracownika

 śp. Tadeusza WojTczaka
Wyrazy	szczerego	współczucia	

Rodzinie	

składają

Rada Nadzorcza, 

Zarząd, związki zawodowe 

oraz pracownicy

Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Pabianicach

KAMIL ŚWIĘTEK
4	września.	Miał	24	lata

ZDZISŁAW 
SOBYTKOWSKI
10	września.	
Miał	89	lat

KUNEGUNDA 
MALĄG
z	domu	TRZESZCZAK
11	września.	
Miała	82	lata

WOJSŁAWA 
GRYZEL
z	domu	SZPAKOWICZ
11	września.
Miała	74	lata

EDMUND 
KOŚCIELNY
12	września.	
Miał	92	lata

IRENA KONECKA
12	września.	
Miała	84	lata

MACIEJ OTOCKI
13	września.	Miał	66	lat

GRAŻYNA GRYŚ
14	września.	
Miała	63	lata

TEODOZJA POST
15	września.	
Miała	90	lat.
Pogrzeb	20	września
na	cmentarzu	komunalnym

JAN SOBCZYK
15	września.	Miał	78	lat
Pogrzeb	20	września	
na	cmentarzu	komunalnym
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	 Instalację	 złożoną	z	 tego,	 co	
najczęściej	wrzucamy	 do	 toalet	
(pałeczki	 do	 uszu,	 korki	 po	 na-
pojach,	 opakowania	 po	papiero-
sach,	plastikowe	butelki,	ubrania,	
materiały	 budowlane,	 a	 nawet	
sprzęt	 elektroniczny)	mogliśmy	
oglądać	we	wtorek	 przy	Urzę-
dzie	Miejskim.	Obok	niej	stanął	
ogromny	 sedes,	 wypełniony	
pieniędzmi.	 Symbolizuje	 kasę,	
którą	 corocznie	 trzeba	płacić	 za	
naprawę	maszyn,	 uszkodzonych	
przez	wrzucane	do	toalet	śmieci.	
	 –	Problem	 jest	 nie	 tylko	 pa-
bianicki	 czy	 krajowy,	 ale	 ogól-
noświatowy	 –	wyjaśnia	Rafał 
Reszpondek,	zastępca	dyrektora	
marketingu	z	Grupowej	Oczysz-
czalni	Ścieków.	–	Każdego	roku	
w	 toaletach	 topi	 się	 rocznie	120	
milionów	złotych.
	 W	 ciągu	 roku	 do	 łódzkiej	
oczyszczalni	trafia	ponad	360	ton	
różnych	śmieci.	Naprawa	maszyn	
i	 utylizacja	 śmieci	 kosztuje	 nas	
400.000	zł.	
	 –	Czyszczenie	maszyn	to	jedna	
sprawa	–	dodaje	wicedyrektor.	–	Ale	
później	musimy	te	śmieci	jeszcze	na	
nasz	koszt	składować	i	spalić.
	 Mieszkańcy	 bloków	 traktują	
swoje	toalety	jak	śmietniki.			
	 –	Ludzie	wrzucają	 do	 toalet	
co	 popadnie	 –	 mówi	 hydrau-
lik	 z	 Pabianickiej	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej.	 –	Kanalizacja	
się	zapycha,	a	później	wyciągamy	

120 mln zł utopionych w sedesie
Góra śmieci, które każdego dnia płyną do Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków, „wylądowała” w centrum miasta.

podpaski,	pampersy	i	wszystko	to,	
czego	mieszkańcom	nie	 chciało	
się	wyrzucić	do	kosza.
	 Niektóre	 ze	 śmieci	 –	 jak	 na	
przykład	 kilometrowej	 długości	
światłowód,	 lodówka	 czy	 kom-
pletny	garnitur	–	zaskakują	nawet	
pracowników	oczyszczalni.	
	 –	Wyjęliśmy	kiedyś	pałąk	od	
wiadra.	Nie	wiem,	jakim	cudem	
udało	 się	 komuś	 to	 tam	włożyć	
–	mówi	fachowiec.
	 Największym	kłopotem	GOŚ	
są	jednak	te	najmniejsze	odpady	
–	 patyczki	 do	 uszu.	 Zapychają	
toalety,	 a	 są	małe	 i	 nie	 sposób	
ich	wyłowić	podczas	mechanicz-
nego	 oczyszczania.	 Tylko	 ich	
powodu	dochodzi	do	100	awarii	
rocznie.	
	 Góra	 śmieci,	 która	 przez	
kilka	 godzin	 stała	 w	 centrum	
Pabianic,	 to	 część	 kampanii	
edukacyjnej	 pod	 hasłem	 „Nie	
top	 śmieci.	Woda	wraca”,	 którą	
od	 2012	 r.	 prowadzi	 Grupowa	
Oczyszczalnia	 Ścieków	w	Ło-
dzi.	 Instalacja	 pokazywana	 jest 
w	miejscowościach,	które	współ-
pracują	 z	GOŚ.	Oczyszczalnia,	
oprócz	happeningów	na	ulicach,	
prowadzi	 też	 lekcje	 edukacyjne	
w	szkołach	i	przedszkolach,	rów-
nież	w	Pabianicach.
	 –	Chcemy	 przypomnieć,	 że	
śmieci	powinny	 trafić	do	kosza,	
a	 nie	 do	kanalizacji	 –	 tłumaczy	
Reszpondek.	(kb,	mf)

Waszym zdaniem

komentarze  z portalu:

Śmieci? Polskie flejtuchostwo!
@YanEvan

A może taniej by było, aby wraz z kluczami do mieszkania 
spółdzielnie wręczały instrukcje, informacje, czego nie 
wolno wrzucać to sedesów. Tu jest brak elementarnej 
wiedzy na ten temat. Z tego co wiem, jak ktoś pierwszy 
raz w życiu ma toaletę w mieszkaniu, nie ma pojęcia, jak 
ona funkcjonuje, jakimi drogami nasze nieczystości z niej 
wędrują.. 

@jowita
Większość Polaków nie ma pojęcia o sortowaniu śmieci 
i nie tylko prości ludzie, ale nawet dyrektorzy. Szok.
 

@BabaYaga
W	Norwegii	jest	tak,	że	gdy	stwierdzą,	że	nie	segregujesz	śmieci,	
to	mogą	cię	ukarać	mandatem.	Tymczasem	nie	słyszałem	o	ta-
kim	przypadku,	bo	jak	w	bloku	ukarać	konkretnych	mieszkań-
ców,	skoro	nie	wiadomo	za	co	(…).	Niesprawiedliwie	określa	się	
nas	Polaków	jako	flejtuchów,	itp.	Wielu	mieszkańców	Europy	
nie	dba	o	porządek,	ale	wielu	„zaściankowych”	mieszkańców	
Polski	będzie	oskarżało	tylko	nas	samych.	Bo	inni	są	święci,	
a	my	jesteśmy	tymi	złymi.	Tymczasem	prawda	jest	odmienna.	
Nie	wyróżniamy	się	w	tej	kwestii	od	Niemców,	Francuzów	czy	
Norwegów.	Wszystko	bowiem	zależy	od	konkretnego	człowieka,	
jego	wychowania,	nawyków	czy	przyzwyczajeń.

@lukasz
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zdrowie
szpital (Pabianickie Centrum Medyczne) .....42 225 35 00
przychodnia dla zwierząt „Podaj łapę” ......42 278–71–50
przychodnia weterynaryjna „VetMedic” ....42 226–03–97

Apteki całodobowe:
ul. Jana Pawła II 36/40 ......................... 42 213 90 70

jedzenie z dowozem
Bar Pierożek ................... 42 215–68–80 
Salem ................................42 215–00–00
U Arkadiusza.....................42 227–15–16
Pizzeria Presto......................721–252–654
Pizzeria Quatro.....................511–233–233

informator
pogotowie ratunkowe...........................................999
nocna i świąteczna
pomoc lekarska PCM ......................... 42 225–36–13
straż pożarna .............................. 998, 42 225–43–21
policja ......................................... 997, 42 225–33–00
Straż Miejska ......................................42 225–46–53
pogotowie gazowe .............................. 42 215–72–24 
„elektrownia” ...............................991, 42 275–10–10 
„ciepłownia” ........................................................993
pogotowie wod–kan ................... 994, 42 21–56–564

Urząd Miejski .................................... 42 225–46–00
prezydent ............................................42 225–46–75
Starostwo Powiatowe ......................... 42 225–40–00
starosta .............................................. 42 225–40–01
Miejski Zakład Pogrzebowy ............... 607–031–100
Powiatowy Urząd Pracy ......................... 42 215–70–86
Urząd Skarbowy, centrala .................. 42 270–41–00
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ..... 42 215–21–84
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....42 225–18–75
schronisko dla zwierząt ..........................42 227–08–50

urzędy i instytucje

taxi
Trzy Korony .......42 213–13–13

Hallo Taxi.............42 2133–133

 Ponad 200 osób pojawiło się w samo 
południe na skwerku przy pętli tram-
wajowej. Przyszli na uroczystość odsło-
nięcia tablicy. Honorowymi gośćmi byli 
Andrzej Gwiazda z żoną Joanną Dudą–
Gwiazdą oraz wnuk Anny – Piotr Wa-
lentynowicz. Uroczystość poprowadzili 
Grażyna Sałacińska i Dariusz Wypych. 
Miejsce poświęcił ks. dziekan Ryszard 
Stanek.
 – Kilka tablic i pomników babci 
pojawiło się już w Polsce, ale tak dużego 
skwerku w tak reprezentacyjnym miejscu 
jak w Pabianicach babcia jeszcze nie 
miała – mówił wnuk Piotr.

 Pół roku temu narodził się pomysł, 
by upamiętnić pobyt w naszym mieście 
Anny Walentynowicz i ocalić od zapo-
mnienia wyjątkową osobę. Zawiązał 
się Społeczny Komitet Pamięci Anny 
Walentynowicz, do którego należą: Ku-

Im. Anny Walentynowicz
Andrzej Gwiazda z żoną, wnuk Anny – Piotr Walentynowicz
i Zenon Kuchler odsłonili pamiątkową tablicę przy Łaskiej

Dariusz Wypych i Zenon Kuchler są ojcami skwerku

chler, Wypych, 
Tadeusz Fel ik-
siński, Zbigniew 
Jerzyna, Marek 
Czechowski, Sa-
łacińska, Andrzej 
Żeligowski, Bo-
żenna Kozłow-
ska, Marek Błoch, 
Iwona Marczak, 
Krzysztof Górny, 
Arkadiusz Wnuk, 
Sławomir Dra-
bik, Małgorzata 
i Mariusz Bogu-
sławscy, Karol Ja-
błoński, Grzegorz 
Hanke, Jarosław 
Grabowski i Te-

resa Bobowicz–Siomoł.
 List od Jarosława Kaczyńskiego (pre-
zesa PiS) odczytała posłanka na Sejm 
Beata Mateusiak–Pielucha.
 Tablice z granitu sfinansował komitet. 
Urządzeniem skwerku zajął się Urząd 

Miejski. Stanęły tutaj cztery ławki. Za-
sadzono czerwone begonie. Obok jest 
plastikowa tablica informacyjna z życio-
rysem Walentynowicz.
 – Gdy zakładaliśmy Solidarność, 
czekaliśmy na aprobatę Anki. Gdy powie-
działa tak, wiedzieliśmy, że to się musi 
udać. I udało się – wspominał Gwiazda. 
– To była taka osoba, że z powodu jej 
zwolnienia z pracy prawie 17 tysięcy ludzi 
zaryzykowało swój byt i zastrajkowało.
 Anna Walentynowicz była jednym 
ze współzałożycieli Wolnych Związków 
Zawodowych. 8 sierpnia 1980 r., pięć 
miesięcy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, dyscyplinarnie zwolniono 
ją z pracy. Decyzja dyrekcji wywołała 14 
sierpnia strajk, w czasie którego powstał 
NSZZ „Solidarność”. Pierwszym postu-
latem protestujących robotników było 
przywrócenie Walentynowicz do pracy. 
Gdański Instytut Pamięci Narodowej 
ujawnił, że inwigilowało ją ponad 100 
funkcjonariuszy i tajnych współpracow-
ników Służby Bezpieczeństwa. (ren)
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ul. Próżna

Doczekała się asfaltu
	 Drogowcy	wejdą	niebawem	na	ulicę	Próżną.	
Na	początek	zerwą	płyty	jumbo.	
	 –	Ulica	zostanie	wykorytowana,	żeby	można	
było	wykonać	podbudowę	pod	drogę.	Będzie-
my	wkopywać	krawężniki,	 a	potem	położymy	
chodniki	i	wylejemy	asfalt	–	wylicza	Stanisław 
Wołosz,	dyrektor	Zarządu	Dróg	i	Zieleni	Miej-
skiej.	

ul. Piaskowa

Działka z domkiem 
do wzięcia
	 Po	 raz	pierwszy	Urząd	Miejski	wystawia	
na	sprzedaż	nieruchomość	przy	ul.	Ciepłej	1	
(róg	Piaskowej	11).	To	spora	działka,	bo	o	pow.	
2.363	m	kw.,	zabudowana	dwukondygnacyjnym	
murowanym	budynkiem	mieszkalnym	z	 jed-
nokondygnacyjną	przybudówką	o	pow.	 użyt-
kowej	164	m	kw.	Cena	wywoławcza:	320.000	
zł.	 Przetarg	 22	września.	Więcej	 informacji	
w	Wydziale	Gospodarki	Nieruchomościami,	
ul.	Kościuszki	25,	tel.	(42)	22	54	650.

Conan wrócił
	 Siłownia	Conan	w	hali	koszykówki	(ul.	
Grota–Roweckiego	 3)	wznowiła	 działal-
ność.	Stali	bywalcy	pewnie	się	ucieszą,	że	
nowy	właściciel	 niewiele	w	niej	 zmienił.	
Na	 siłowni	 poćwiczymy	od	poniedziałku	
do	piątku	od	godz.	6.00	do	21.30,	w	soboty	
od	8.00	do	17.30,	a	w	niedziele	od	10.00	do	
17.30.

ul. Grota–Roweckiego

ul. Zamkowa

Moda od projektantów 
dla każdego
	 Ubrania,	biżuteria,	bielizna	i	kosmetyki	z	Concept	
Store	Od	Projektanta	 przy	 ul.	Zamkowej	 4	 zyskały	
piękną	oprawę.	Nowy	butik	wygląda	jak	nowoczesny	
salon	wystawienniczy.	W	przestronnym,	 pofabrycz-
nym	wnętrzu	 na	 podwieszanych	wieszakach	wiszą	
unikatowe	projekty	bardziej	i	mniej	znanych	polskich	
projektantów.	Ceny?	Sami	sprawdźcie.	Będziecie	mile	
zaskoczeni.

Kiełbasa z Befsztyka
	 W	nowym	mięsnym	przy	ul.	Moniuszki	140	kupi-
my	mięso,	wędliny	i	wyroby	garmażeryjne.	W	środy	
i	czwartki	przywożą	ciepłe	wiejskie	wyroby:	kaszankę,	
kiełbasę,	boczek,	 szynkę	 i	pasztetową.	W	Befsztyku	
można	 też	 zamówić	królika,	 gęsinę,	 cielęcinę	oraz	
kaczkę.	A	jeśli	ktoś	nie	ma	czasu	gotować,	może	kupić	
gotowy	zestaw	obiadowy	za	10	zł.	To	nie	 jest	 sklep	
firmowy	jednego	producenta,	dlatego	mają	w	ofercie	
to,	co	najsmaczniejsze	od	różnych	producentów.	Sklep	
pracuje	w	poniedziałek	od	10.00	do	17.00,	od	wtorku	do	
piątku	od	7.30	do	18.30,	a	w	sobotę	od	7.00	do	15.00.	

ul. Moniuszkiul. Poniatowskiego

Chodnik po obu stronach
	 Gazownicy	kończą	układanie	rur	po	wschodniej	stronie	ulicy.	
Będą	musieli	położyć	na	nowo	chodnik.
	 –	Dogadaliśmy	się,	że	nam	zapłacą,	a	my	położymy	w	tym	
miejscu	nowy	chodnik	z	kostki	–	wyjaśnia	Stanisław Wołosz,	
dyrektor	Zarządu	Dróg	i	Zieleni	Miejskiej.	–	Wcześniej	plano-
waliśmy	już	układanie	chodnika	po	zachodniej	stronie.
	 Jeszcze	w	tym	roku	ulica	Poniatowskiego	będzie	miała	oba	
równe	chodniki	–	od	Zamkowej	do	Partyzanckiej.

ul. Kilińskiego

Piękna brama
	 Zakończył	się	remont	„pierwszej”	bramy	prowa-
dzącej	na	cmentarz	katolicki.	Teraz	oba	wejścia	zdo-
bią	nasz	zabytkowy	cmentarz.	Remont	sfinansowała	
kuria	biskupia,	pod	której	zarządem	jest	pabianicka	
nekropolia.

ul. Bugaj

Przyjeżdża samochód na 
przegląd…
	 W	końcu	właściciele	aut	na	Bugaju	zrobią	przegląd	
blisko	 domu.	 Stacja	Kontroli	 Pojazdów	Lewityn	 to	
pierwsza,	i	jak	dotąd	jedyna,	stacja	na	Bugaju.	Każdy,	
kto	zostanie	klientem	Stacji	Lewityn,	ma	szansę	odebrać	
talony	na	zakupy	w	sklepie	i	stacji	benzynowej	Carrefour	
o	wartości	20	lub	30	zł.	



SKŁAD WĘGLA 
w Pabianicach

Kupuj zanim
zrobi się zimno!

WARSZAWSKA 118
tel. 42 611 63 38, 792 900 990, 792 700 770

ALEWĘGIEL.PL

KostKa gruba od 730 zł
 orzech gruby od 700 zł
  orzech drobny od 649 zł
   eKogroszeK od 699zł
    MiaŁ 26MJ promocja 529 zł
     KoKs od 870 zł
      Pellet od 850 zł

Najwyższa jakość!

Najlepszy polski węgiel najwyższej
kaloryczności (do 31 MJ/T)
i w najniższych cenach
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ZAPRASZAMY: pn–pt 8–18, sob 8–16
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BĘDZIE! zapytaj 
o ofertę
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Spłonęła alfa romeo

 We wtorek po godzinie 
22.00 strażacy pojechali na 
ulicę Spacerową. Płonął sa-
mochód marki Alfa Romeo. 
Strażacy ugasili ogień przy 
pomocy piany ciężkiej.
 Auto do jazdy już się nie 
nada. Jego wartość (strata 
całkowita) oszacowano na 
4.000 zł. Spłonął też stojący 
obok kontener na śmieci, a dwa 
pozostałe uległy opaleniu. Tu 
straty oszacowano na 1.000 zł.
 Przyczyną pożaru było praw-
dopodobnie celowe podpalenie.

Znaleźli go martwego

 Zgłoszenie o podejrzeniu 
zasłabnięcia lokatora strażacy 
dostali o godzinie 12.00. Ra-
zem z policjantami pojechali 
przed kamienicę przy ul. Pu-
łaskiego. Strażacy wyłamali 
zamek w drzwiach i weszli do 
środka. 63–letni lokator leżał 
na podłodze. Ratownicy na-
tychmiast przystąpili do akcji. 
Niestety, na pomoc było za 
późno, lekarz o godzinie 12.20 
stwierdził zgon.

pijany wjechał w ciągnik

 29–letni Michał J., kierując 
samochodem marki Renault, 
zderzył się z ciągnikiem mar-
ki Ursus. Było to na drodze 
w Mogilnie Małym. Kierowca 
był pod wpływem alkoholu. 
W wyniku wypadku ranny 
został  traktorzysta, został 
zabrany do szpitala. 

fiat na dachu

 Po godz. 21.00 na skrzyżo-
waniu dróg powiatowych Róża 
– Mogilno i Dobroń – Ldzań 
doszło do zderzenia fiata se-
icento z fiatem doblo. Doblo 
dachowało. Zawinił kierowca 
fiata seicento, który nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i nie 
zatrzymał się na STOPIE. Na 
dodatek uciekł z miejsca zda-
rzenia. 

Żmija piekielna

 We wtorek mieszkaniec 
jednej z posesji przy ul. Ba-
rucha znalazł węża. Wezwał 
Straż Miejską. Patrol potwier-
dził zgłoszenie. Okazało się, 
że była to jadowita żmija zyg-
zakowata, czarna jej odmiana, 
zwana także żmiją piekielną. 
To najrzadsza odmiana tego 
gatunku. Na uwagę zasługuje 
również długość żmii – ok. 1,5 
m. Na szczęście, nikogo nie 
ukąsiła.
 Strażnicy wezwali na po-
moc pracowników specjali-
stycznej firmy. Żmija została 
złapana i wywieziona do lasu.

 Do wypadku doszło przed 
godziną 16.00 na ul. Łódzkiej 
w Ksawerowie. Tu na tzw. Małym 
Skręcie zderzyły się dwa auta oso-
bowe: volkswagen golf i fiat palio. 
Kierowały nimi kobiety. W fiacie 
jechała 5–letnia dziewczynka. 
 Jak doszło do wypadku? Volks-
wagen golf jechał od IKEA w stro-
nę centrum Ksawerowa. Od Pa-
bianic jechał fiat palio. Kierująca 
nim kobieta, wyprzedzając inny 
samochód, zjechała na przeciwny 
pas ruchu. Tu zderzyła się z golfem. 
Było to na wysokości przystanku 
tramwajowego na Małym Skręcie. 
Golf wylądował na torach tramwa-
jowych, fiat został na jezdni.

 W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 
2016 roku około godziny 1.30 
w Pabianicach przy ul. Piotra 
Skargi doszło do uszkodzenia 
dwóch zaparkowanych pojazdów: 
toyoty corolli i fiata punto.
 Policjanci proszą świadków 
o pomoc w ustaleniu okoliczności 
zdarzenia, a w szczególności proszą 
o kontakt kierowcę taksówki, który 
w tym czasie przejeżdżał obok 
miejsca zdarzenia i przyglądał się 
uszkodzonym pojazdom. Nale-
ży kontaktować się telefonicznie 
z prowadzącym postępowanie pod 
numerem (42) 22 53 380.

Kto widział?
Policja poszukuje świadków zdarzeń drogowych.

 Policjanci proszą również 
o pomoc w ustaleniu okoliczności 
kolizji drogowej, do jakiej doszło 
26 sierpnia 2016 roku około go-
dziny 15.30 w Ksawerowie przy 
skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i Jana 
Pawła II. Rowerzysta w wieku 
około 15–17 lat spowodował 
kolizję drogową z oplem vectrą 
i odjechał z miejsca zdarzenia. 
Nastolatek był szczupły, miał 
ciemne krótkie włosy, ubrany był 
w biały t–shirt. 
 Świadkowie oraz rowerzysta 
proszeni są o kontakt telefoniczny 
pod numerem (42) 22 53 382.

Wyprzedzała na łuku
Dwie kobiety i pięcioletnia dziewczynka 
ranne w wypadku na Małym Skręcie.

 Uderzenie było silne. W obu 
samochodach otworzyły się po-
duszki powietrzne. Maska fiata 
została zgnieciona jak puszka 
po napoju. W golfie zniszczony 
został lewy przód auta.
 Żeby wydostać kierującą 
fiatem, strażacy musieli użyć na-
rzędzi hydraulicznych. Rozcinali 
blachy samochodu.
 W wyniku wypadku obie kobiety 
odniosły poważne obrażenia. Karet-
kami pogotowia przewieziono je do 
szpitala. Ranna została także 5–letnia 
dziewczynka, pasażerka fiata. 
 Żeby złagodzić stres spowodo-
wany zdarzeniem, strażacy poda-
rowali dziewczynce maskotkę.

 – Wróciła do domu sama. 
Poszukiwania zakończyły się 
w środę w godzinach popołu-
dniowych – mówi komisarz Jo-
anna Szczęsna z pabianickiej 
policji. 
 W środę około godziny 20.00 
policjanci otrzymali informację, 
że zaginiona sama powróciła do 
miejsca zamieszkania. Nie chciała 
rozmawiać. Stwierdziła, że jest 
dorosła i nikomu nie musi się 
tłumaczyć.
 61–letniej mieszkanki miej-
scowości Konin w gminie Pa-
bianice szukało  30 policjantów 
i 29 strażaków zawodowych 

Zaginiona wróciła 
do domu sama
Szukało jej 70 mężczyzn i pies. 61–letnia kobieta  
nie chciała powiedzieć, gdzie była przez trzy dni.

i ochotników. Strażacy ściągnęli 
nawet psa tropiącego. 
 Poszukiwania zaczęto w środę 
rano. We wtorek wieczorem rodzina 
zgłosiła się na policję. Krewni za-
niepokoili się, gdyż 61–latka wyszła 
z domu w niedzielę i nie wróciła. 
 Rozstawieni w tyralierę funk-
cjonariusze „przeczesali” kilka 
hektarów lasów wokół wsi  Konin, 
Wola Żytowska, Majówka, Śląd-
kowice.
 Ile kosztowały poszukiwania 
kobiety?
 – Nie liczyliśmy kosztów 
– mówi Szczęsna. – To nasze 
zadanie.

 W sobotę o godzinie 13.05 
strażacy zostali powiadomieni 
o pożarze busa przy ul. Orlej. 
Na miejscu okazało się, że pożar 
powstał na skutek rozszczelnienia 
przewodu w butli z acetylenem. 
Pożar opanowali pracownicy 
zajmujący się układaniem cie-
płociągu na skrzyżowaniu ul. 
Orlej i Świętokrzyskiej. Prace 
wykonuje tam firma zewnętrzna 
na zlecenie Zakładu Energetyki 

Cieplnej. Podczas pożaru doszło 
jednak do rozgrzania butli z nie-
bezpiecznym gazem. Mogło dojść 
do eksplozji. 
 Strażacy wyznaczyli stre-
fę zagrożenia, zamknęli część 
ulicy i ewakuowali pracownicę 
pobliskiej kwiaciarni. Chło-
dzili rozgrzaną butlę wodą. Po 
schłodzeniu butlę przeniesiono 
do zbiornika z wodą. Działania 
straży trwały prawie 3 godziny.

O włos od eksplozji
Strażacy zablokowali ulicę i ewakuowali 
pracownicę kwiaciarni. Co się stało?

 To było w sobotę około godzi-
ny 17.00. Przed sklepem przy ul. 
Orlej zrobiło się spore zamiesza-
nie. Młody mężczyzna przeszedł 
na drugą stronę ulicy, na parkingu 
upadł na ziemię. 
 – Niech pan coś zrobi. On tam 
leży! – krzyczała zdenerwowana 
rowerzystka, która jechała ul. Orlą. 
 Kobieta zatrzymała się, zeszła 
z roweru i podbiegła do leżącego 
mężczyzny.
  – Jestem taka zdenerwowana 
tym, co widziałam. To straszne. 
Taki młody człowiek – mówiła.
 Wokół leżącego zrobiło się 
zbiegowisko.

Kolejna ofiara dopalaczy?

Policja wyjaśnia:
 – To była inscenizacja. Wolontariusz odegrał omdlenie zwią-
zane ze spożyciem dopalaczy – mówi sierżant sztabowy Aleksan-
dra Białkowska z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. 
– W ramach działań profilaktycznych, prowadzonych przez policję, 
Straż Miejską i pabianickich nauczycieli, chcieliśmy uświadomić 
młodszym i starszym pabianiczanom problem handlu i spożywania 
środków zastępczych, czyli dopalaczy w naszym mieście.

 – Chyba nie żyje – obawiał się 
jeden ze świadków.
 Na miejsce przyjechała Straż 
Miejska, policjanci i pogotowie ra-
tunkowe. Wokół leżącego na ziemi 
młodego człowieka policjanci za-
częli rozstawiać niebieski parawan.
 – Dlaczego go nie ratujecie, 
a rozstawiacie parawan? – pytała 
zdenerwowana rowerzystka.
 Za parawan weszli ratownicy 
i policjanci. Po chwili mężczyznę 
wniesiono do karetki pogotowia.
 Co się stało?  
 – Bez komentarzy – stwierdzi-
ła krótko kom. Joanna Szczęsna 
z pabianickiej policji.

„Wyszedł chyba z tego sklepu, z dopalaczami i upadł, chyba nie żyje!” – krzyczała kobieta.
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– Chciałbym pozdrowić wszystkie dzieci z mojej 
klasy i powiedzieć im, że wrócę do nich jak naj-
szybciej – mówi Marcel

	 Na	początku	wakacji	Marce-
lowi	spuchło	dziąsło.	Rodzice	po-
szli	z	nim	do	dentysty.	Najpierw	
do	 jednego,	 potem	 kolejnego.	
Skierowano	 ich	 do	 ortodonty,	
a	potem	do	chirurga	szczękowego.	
Przez	miesiąc	nikt	nie	wiedział,	
co	dolega	chłopcu.	Nie	chcieli	go	
przyjąć	do	 szpitala,	 gdy	 rodzice	
zgłosili	się	na	Szpitalny	Oddział	
Ratunkowy	w	Łodzi.	Skierowali	
ich	 do	 kolejnej	 poradni,	 tym	
razem	na	ul.	Pomorską	w	Łodzi.	
Tam	 dentystka	 stwierdziła,	 że	
tego	nie	 ruszy,	dopóki	nie	zrobi	
biopsji.	Tydzień	czekali	na	wyni-
ki.	Wyszły	źle.	
	 –	 Już	wtedy	 było	wiadomo,	
że	 jest	 nowotwór.	Nie	 znaliśmy	
jeszcze	szczegółów.	Wszystko	po-
twierdzić	miały	kolejne	badania	
wykonywane	w	szpitalu	–	mówi	
Klaudia	Sawicka,	mama	Marcela.
	 –	Nikt	z	nas	nie	pomyślałby,	że	
zwykłe	spuchnięcie	dziąsła	może	
się	 okazać	 tak	 ciężką	 chorobą	
–	 dodaje	 Jarosław	Sawicki,	 tata	
chłopca.	–	To	spadło	na	nas	nie-

spodziewanie.	Nikt	nie	może	być	
przygotowany	na	 taką	diagnozę,	
tym	bardziej	jeśli	chodzi	o	małe	
dziecko.	
	 18	 lipca	 trafili	 na	 oddział	
onkologiczny	do	Szpitala	Klinicz-
nego	im.	Uniwersytetu	Łódzkiego	
przy	 ul.	 Spornej.	 Szczegółowe	
badania	wykazały,	że	jest	to	chło-
niak	limfoblastyczny.	
	 –	Powiedziano	nam,	że	na	tym	
oddziale	jest	to	bardzo	dobra	wia-
domość.	Jest	to	nowotwór,	który	
w	 siedemdziesięciu	 procentach	
jest	wyleczalny	całkowicie.	Mar-
cel	jest	silny,	więc	wierzymy,	że	
nam	 też	 się	 uda	 –	 dodaje	 pani	
Klaudia.
	 Od	dwóch	miesięcy	chłopiec	
przebywa	w	szpitalu.	Mimo	cho-
roby	i	świadomości,	że	łatwo	nie	
będzie,	jest	uśmiechnięty.	Chodzi	
na	lekcje	do	szpitalnej	szkoły	i	na	
zajęcia	plastyczne	organizowane	
przez	 Fundację	 „Gajusz”.	 Gra	
w	gry	planszowe.
	 Jego	 leczenie	 lekarze	 zapla-
nowali	 na	 dwa	 lata.	 Chłopiec	
przyjął	już	pierwszy	blok	chemii.	
Zniósł	go	bardzo	dobrze.	Po	kilku	
dniach	miał	wyjść	na	przepustkę	
do	 domu.	Nie	 udało	 się.	Nagle	
dostał	zakażenia	krwi.

Nadzieja dla Marcela
Rodzice 7–letniego Marcelka Sawickiego usłyszeli straszną diagnozę: RAK. 
Jednak to nie jest wyrok, bo chłopiec ma duże szanse na wyleczenie. Teraz potrzebna jest dla niego krew

	 –	To	się	często	zdarza	po	che-
mii.	Tak	twierdzą	lekarze	–	tłuma-
czy	mama	chłopca.	–	Na	szczęście,	
nie	 zdążyliśmy	 jeszcze	 opuścić	
budynku	 szpitala.	Został	mu	na-
tychmiast	podany	antybiotyk.	Jeden	
weekend	spędziliśmy	na	Oddziale	
Intensywnej	Terapii.
	 Na	razie	chłopiec	czeka	na	drugi	
blok	chemii.	Po	tamtym	załamaniu	
wyniki	spadły	i	chwilowo	podanie	
leku	jest	niemożliwe.	Czekają.	
	 Choroba	Marcela	wywróciła	
świat	państwa	Sawickich	do	góry	
nogami.	Mama	 na	 razie	 jest	 na	
zwolnieniu	 na	 dziecko.	 Firma,	
w	której	 pracuje,	 od	 razu	 zade-
klarowała	 pomoc.	 Kobieta	 od	
dwóch	miesięcy	 razem	z	 synem	
„mieszka”	w	 szpitalu.	 Jest	 silna	
i	zdeterminowana	do	walki	o	niego.	
	 Marcel	chciałby	wyjść	do	domu	
chociaż	na	chwilę.	Tęskni	za	swoim	
psem,	Fado.	Pies	tęskni	za	nim.	
	 Chodzi	do	drugiej	klasy	w	SP	
3.	 Pierwszą	 przeszedł	 bez	 pro-
blemów.	Marzy,	 by	 spotkać	 się	
z	kolegami	i	koleżankami	z	klasy.	

Nie	 zdążył	 nawet	 poznać	 nowej	
wychowawczyni.	Jego	najlepszym	
kolegą	 jest	 Kacper.	 Chłopiec	
chciałby	 się	 spotkać	 również	
z	Nadią,	Martyną,	Nikolą,	Wero-
niką,	Kubą	i	Krystianem.	
	 –	 Chcia łbym	 pozdrowić	
wszystkie	 dzieci	 z	mojej	 klasy	
i	powiedzieć	im,	że	wrócę	do	nich	
jak	najszybciej	–	mówi	Marcel.
	 Gdy	 będzie	 wychodził	 do	
domu	na	przepustki,	będzie	miał	
nauczanie	indywidualne.	W	szko-
le	najbardziej	lubił	język	polski.
	 Mimo,	 że	 urodził	 się	 jako	
wcześniak,	 nie	miał	 kłopotów	
ze	 zdrowiem.	W	 dzieciństwie	
nie	 chorował.	W	 przedszkolu	
uczęszczał	 na	 zajęcia	 dodat-
kowe.	Chodził	 na	karate	 i	 grał	
w	 piłkę	 nożną.	Właśnie	 miał	
zacząć	treningi	we	Włókniarzu	
Pabianice.	
	 –	Jako	maluch	był	rezolutnym	
dzieckiem.	Wszędzie	wchodził,	
wszystko	chciał	wiedzieć	i	bardzo	
lubił	sport	–	mówi	mama.
	 Rodzice	 załatwiają	 formal-
ności	przynależności	chłopca	do	
dwóch	 fundacji	 pomagających	
dzieciom	onkologicznie	chorym.	
Chłopiec	 ma	 być	 pod	 opieką	
Fundacji	„Gajusz”	i	Fundacji	dla	

Dzieci	z	Chorobami	
Nowotworowymi	
„Krwinka”.	
	 Pomagają	im	też	
najbliżsi.	Dla	Mar-
cela	 zorganizowali	
dwie	 zbiórki	 krwi.	
Jedna	 odbyła	 się	
w	 Buczku,	 druga	
w	Szkole	Podstawo-
wej	nr	3	w	Pabiani-
cach.	Krew	oddawa-
li	 znajomi	 rodziny,	
nauczyciele,	a	także	
osoby,	 które	 chcia-
ły	pomóc	z	dobrego	
serca.	
	 –	 Ostatecznie	
k rew	 odda ły 	 34	
osoby.	 Pozosta łe	
nie	mogły	oddać	ze	
względów	 zdrowot-
nych.	Lekarz	im	nie	
pozwolił	 –	wylicza	
Andrzej	 Chałupka,	
prezes	 Rady	 Rejonowej	 HDK	
PCK	w	Pabianicach.
	 Pozyskano	 15.300	ml	 tego	
bezcennego	leku.	
	 –	Akcja	może	być	powtórzona	
w	miarę	potrzeby	–	dodaje	Cha-
łupka.
		 Obcy	ludzie	zgłaszali	się,	żeby	
oddać	krew.
	 –	 Nie	 uczę	 tego	 chłopca,	
ale	 jest	 uczniem	 naszej	 szkoły.	
Decyzja	była	prosta.	Jeśli	mogę,	
to	 oddam	–	mówi	Edyta	Antol,	
nauczycielka	z	SP	3.
	 Solidarni	 z	 chorym	byli	 też	
rodzice	innych	dzieci.
	 –	Moje	 dziecko	 chodzi	 do	
szkoły,	do	równoległej	klasy.	Nie	
mogę	pomóc	w	inny	sposób,	mogę	
w	taki,	więc	jestem	–	dodaje	Ewa	
Płóciennik.

	 Cały	czas	każdy	z	nas	może	
oddawać	krew	dla	chłopca.	Wy-
starczy	przyjść	do	punktu	krwio-
dawstwa	w	Pabianickim	Centrum	
Medycznym	i	zaznaczyć,	że	krew	
jest	 dla	Marcela	 Sawickiego.	
Krew	jest	nadal	potrzebna.
	 –	 Jak	 jest	 bardzo	 źle,	 to	
wtedy	Marcel	ma	 przetaczaną	
krew.	Tej	cały	czas	brakuje,	więc	
jak	ma	zapas	na	swoim	koncie,	

to	wtedy	 zawsze	 dla	 niego	 się	
znajdzie.	 Gdyby	 jej	 nie	 było,	
mogłoby	być	gorzej	–	wyjaśnia	
mama.
	 Rodzice	 chorego	 nie	 kryją	
wzruszenia.
	 –	Dziękujemy	wszystkim,	któ-
rzy	 nam	pomagają.	Wszystkim,	
którzy	oddają	krew	–	dodaje	tata.
 

Katarzyna Giedrojć

Informacje	o	chorobie:
Chłoniak	limfoblastyczny	w	znacznej	mierze	przypomina	ostrą	bia-
łaczkę,	przy	czym	w	przypadku	chłoniaka	nieprawidłowe	limfocyty	
umiejscowione	są	w	węzłach	chłonnych	lub	grasicy,	natomiast	w	przy-
padku	ostrej	białaczki	limfoblastycznej	pojawiają	się	one	głównie	we	
krwi	i	szpiku	kostnym.	W	obydwu	przypadkach	leczenie	przebiega	
zazwyczaj	w	bardzo	podobny	sposób.	Ten	nowotwór	rzadko	wystę-
puje	u	dorosłych,	znacznie	częściej	występuje	u	dzieci	i	nastolatków. 
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Kończy się Europejski 
Tydzień Zrównoważonego 
Transportu.

	 W	czwartek	właściciele	samo-
chodów	osobowych	 będą	mogli	
jeździć	 bezpłatnie	 autobusami	
i	tramwajami.	
	 –	Wystarczy	mieć	ze	sobą	do-
wód	rejestracyjny	pojazdu	–	tłu-
maczy	Aneta	Klimek,	 rzecznik	
Urzędu	Miejskiego.
	 Bez	opłat	 pojedzie	 tyle	osób	
(wliczając	właściciela),	 ile	 jest	

Zostaw auto, 
autobus masz za darmo

miejsc	 siedzących	 wpisanych	
w	dowodzie	rejestracyjnym.
	 22	września	 od	 godz.	 8.00	
do	14.00	Miejski	Zakład	Komu-
nikacyjny	 zaprasza	 też	 na	 dzień	
otwarty	do	zajezdni	autobusowej	
przy	ul.	Lutomierskiej	48.	
	 Dzięki	Miejskiej	Bibliotece	Pu-
blicznej	do	czwartku	we	wszystkich	
autobusach	jest	prowadzona	akcja	
„Książka	w	drodze”.	Do	dyspozycji	
pasażerów	jest	300	książek,	które	
można	wziąć	do	domu,	przeczytać	
i	podać	dalej.	

	 Trwa	trzecia	edycja	konkursu	
„Kolorowy	bilet”	adresowana	do	
uczniów	klas	 IV–VI	 szkół	 pod-
stawowych.	Najciekawszy	projekt	
biletu	 ulgowego	 znowu	 zosta-
nie	wydrukowany	w	 nakładzie 
50	 tys.	 sztuk	 i	wprowadzony	do	
dystrybucji.	Uczniowie	 powinni	
składać	 prace	 w	 terminie	 do 
10	października	w	szkołach	albo	
do	11	października	w	Wydziale	
Infrastruktury	Technicznej	i	Ko-
munikacji	Urzędu	Miejskiego	(ul.	
św.	Jana	4,	p.	26).
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Jaki jest najlepszy aparat na świecie?
– Ten, który trzymasz w ręku – twierdzi Dumka. 
– To nie aparat robi zdjęcia, ale człowiek. To są 
pierwsze prawa fotografii

 Krzysztofa znamy bardziej 
jako operatora pabianickiej tele-
wizji Pro–MOK. Niektórzy koja-
rzą go jako instruktora fotografii. 
Uczy tej trudnej sztuki studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Miejskim Domu Kultury i dzie-
ciaki w Spółdzielczym Domu 
Kultury przy ul. Łaskiej.
 Jak widać, jest człowiekiem 
bardzo zajętym, dlatego prace na 
swoją najnowszą wystawę tworzył 
przez trzy lata.  

 – Tematem jest 7 grzechów 
głównych, czyli pycha, obżar-
stwo, lenistwo, gniew, zazdrość, 
nieczystość, chciwość. To rysunki 
– tłumaczy Dumka. – Fotografie 
występują pod wspólnym tytułem 
„Grzeszne kolory”.
 Rysunki są w dużym formacie 
70 na 100 cm. Artysta tworzył je 
o wiele mniejsze, w formacie A4. 
Dumka nie ma własnej pracowni, 
gdzie mógłby „rozwinąć skrzydła”.
 – Rysowałem na kartonie 
ołówkiem i mazakami, potem 
maczałem w różnych teksturach, 
np. herbacie, kawie i na koniec 
obrabiałem w komputerze przy 
pomocy programu graficznego 
– opowiada. – Fotografie po-
wstawały w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Modelki pomagały mi 
bardzo. Same malowały się spe-

„7 grzechów głównych” 
Krzysztofa Dumki
Pod tym intrygującym tytułem pabianicki rysownik, fotograf, grafik i grafik 
komputerowy pokazuje w Muzeum Miasta Pabianic plon swojej trzyletniej pracy 

cjalnymi farbami do ciała. Gdy 
farba wysychała, tworzyły się 
ciekawe spękania, nowa faktura.
 Do każdej pracy Dobrosława 
Dumka, mama Krzysztofa, napisała 
krótki wiersz. Jest ich 32. To wra-
żenia „poetki” po obejrzeniu dzieł 
syna. Zostaną umieszczone obok 
rysunków i zdjęć. Będziemy mogli 
je skonfrontować z własnymi wra-
żeniami na wystawie 23 września. 
Zobaczymy 21 grafik i 11 fotografii.
 Krzysztof Dumka to rysow-

nik, fotograf, grafik, grafik kom-
puterowy i animator. Miłość 
do fotografowania zrodziła się 
u niego z zainteresowania plasty-
ką i malarstwem. 
 – Pierwsze zdjęcia „cykałem” 
Smieną 8M i Zenitem E. Dosta-
łem je od ojca – mówi. – Smienę 
jako 8–latek rozebrałem na części, 
bo chciałem zobaczyć, jak działa. 
Potem złożyłem, ale aparat już nie 
działał. Potem dostałem Zenita. 
Mam je do tej pory.
 Kolekcja aparatów powiększa-
ła się wraz z czasem. Dziś jest ich 
kilkanaście, są kamery cyfrowe 
i analogowe.
 – Marzę o Canonie 5D – ujaw-
nia. – Ale nie stać mnie, kosztuje 
kilkanaście tysięcy złotych.
 Jaki jest najlepszy aparat na 
świecie?

  – Ten, który trzymasz w ręku 
– twierdzi Dumka. – To nie aparat 
robi zdjęcia, ale człowiek. To są 
pierwsze prawa fotografii.
 Dumka ukończył studium 
technik teatralno–filmowych 
i studium realizacji telewizyjno–
filmowej w łódzkiej „filmówce”. 
 Wcześniej marzył o studiach 
plastycznych w łódzkiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Przygotowy-
wał się do egzaminów pod okiem 
śp. Zygmunta Porzucka, który 
uczył go rysunku i malarstwa.
 – Nie udało się, w końcu wzię-
li mnie do wojska – wspomina. 
– Służyłem w wojskach łączności 
w Szczecinie. Tam trafiłem do 
miejskiej telewizji, bo mieli au-
dycję wojskową. Pracowałem tam 
jako dźwiękowiec i kamerzysta.
 Po wojsku wrócił do Pabianic 
i trafił do łódzkiej wytwórni fil-
mów animowanych SE–MA–FOR. 
 – Zebrałem swoje prace i bez 
zapowiedzi, układów, zupełnie 
„na wariata” pojechałem do Łodzi 
na rozmowę do studia – wspomi-
na. – Zostałem przyjęty. Czasem 
warto zaszaleć.
 Od 1992 do 1999 r. zajmował 
się animacją. Rysował też m.in. 
w „ShopTronic”, gdzie stworzył 
28 scenopisów po 100 rysunków 
każdy do programu „Kulfon, co 
z ciebie wyrośnie”. Pracował rów-
nież przy pierwszej serii „Ulicy 
Sezamkowej”.
 Lista jego dokonań w studio 
jest długa: współpraca – „Anima-
pol”, „ShopTronic”, „TTC studio 

autorskie” filmy animowane * 
1994 – „Druga Strona” realiza-
cja * 1995 – „Cyrk” realizacja * 
1995 – „Pytaś” realizacja * 1996 
– „Dom, w którym śmieszy” 
realizacja * 2001 – „W Poszuki-
waniu Granic” realizacja * 2002 
– „Komizm Istnienia” realiza-
cja * 1993 – „Siedmiomilowe 
trampki” asystent reżysera * 1993 
– „Na drugi brzeg” współpraca 
realizatorska * 1994 – „Spotka-
nie” w Sceny z życia smoków 
współpraca operatorska * 1995 
– „Gwiazdka kota Filemona” 
współpraca operatorska * 1995 
– „Opowieść o Thorze i olbrzy-
mach. Mit germański” w Nauka 
i legenda współpraca operatorska 
* 1996 – „Żaba” w Sceny z życia 
smoków współpraca operator-
ska * 1996 – „Ulica Sezamko-
wa” animacja komputerowa * 

1996 – „Little tree” współpraca, 
operator kamery * 1997–1999 
– „Południk 19” grafika i anima-
cja komputerowa * 1997–1999 
– „Bardzo przygodowe podróże 
Kulfona – Zębobajka, Budowlana 
awanturka, Monika w niebezpie-
czeństwie, Kinodraka, spokojnie 
jak w muzeum, Prawdziwego 
Kulfona poznaje się w biedzie, 
Niegrzeczna przygoda, Lodowe 
królestwo, Grzeczni zdobywcy 
kosmosu, Smacznego, kudłaty ko-
lego!, Konkurs ogrodniczy, kul-
foniasty porządeczek” w Kulfon, 
co z ciebie wyrośnie!? scenopis 
rysunkowy, współpraca.
 Po „upadku” studia trafił do 
Miejskiego Ośrodka Kultury.
 Od 2008 do września 2015 r. 
był redaktorem naczelnym telewi-
zji Pro–MOK. Wciąż pracuje tam 
jako montażysta i operator. (sky)
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 Rok szkolny 2016/2017 za-
kończy się  23 czerwca .  Do 
tego czasu od 1 września dzieci 
spędzą w szkole 255 dni. Jakie 
dni wolne czekają na uczniów do 
tego czasu?

14 października – Dzień Eduka-
cji Narodowej,
1 listopada – Dzień Wszystkich 
Świętych, 
11 listopada – Święto Niepod-
ległości,
23 grudnia – 2 stycznia – prze-
rwa świąteczna,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
16 – 29 stycznia – ferie zimowe, 
13 – 18 kwietnia – przerwa z oka-
zji Wielkanocy,

 W t rzy minuty wszyscy 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 i pracownicy musieli wyjść 
na boisko. Co się stało?
 Ewa kuacja  była  szybka 
i sprawna. Najpierw były trzy 
sygnały. Później nauczyciele 
ustawili dzieci parami i spokojnie 
opuszczali budynek. Na boisko 
szkolne wyszło 887 dzieci, 38 
nauczycieli i pozostali pracow-
nicy szkoły. Razem prawie 1.000 
osób. Wszyscy odhaczyli się na 
liście u dyrektora szkoły.
 – Ewakuacja przebiegła dobrze 
i zajęła odpowiedni czas – potwier-
dza brygadier Paweł Karasiński 
z Państwowej Straży Pożarnej 
w Pabianicach. – Zaleciłem na-
uczycielom, którzy schodzili po 

 550 osób z siedmiu szkół 
ponadgimnazjalnych: Zespołów 
szkół nr 1, 2 i 3 z Pabianic, Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Widzewie, I i II 
Liceum Ogólnokształcącego 
z Pabianic oraz Liceum Ogólno-

kształcącego w Łasku/Kolumnie, 
od 1 września 2015 roku do 24 
czerwca 2016 r. oddało 261.650 ml 
krwi. Była to XII edycja turnieju 
„Młoda krew ratuje życie”.
 – W porównaniu do poprzed-
niej edycji, krwiodawców było 

 Konkurs skierowany jest do 
szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów, przedszkoli i placówek 
oświatowo–wychowawczych 
oraz organizacji pozarządowych 
w Polsce. Podział na dwie grupy 
wiekowe daje szanse na zwy-
cięstwo zarówno dzieciom, jak 
i młodzieży. 
 Prace konkursowe można 
zgłaszać do 9 listopada za po-
średnictwem strony internetowej 
www.ekoodkrywcy.pl. Organi-
zatorzy zakwalifikują do finału 
20 projektów, które zostaną opu-
blikowane na oficjalnej stronie 
konkursu. Ostatecznego wyboru 
zwycięzców dokonają internauci, 

Młodzi oddają krew i ratują życie. 
Znamy wyniki turnieju

więcej o 160 osób, oddano też 
więcej krwi – aż o 65 litrów 
– mówi Andrzej Chałupka, pre-
zes Rady Rejonowej HDK PCK 
w Pabianicach. 
 Na ten wynik, zdaniem Cha-
łupki, złożyły się: wspaniała praca 

opiekunów szkolnych, związana 
z promowaniem honorowego odda-
wania krwi wśród młodzieży tych 
szkół oraz działająca uchwała Rady 
Miejskiej, która pozwala uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych z na-
szego terenu, oddającym systema-

tycznie krew, jeździć bezpłatnie 
środkami komunikacji miejskiej.
 Wyniki krwiodawstwa po-
szczególnych szkół: 1. miejsce ZS 
nr 3, 62.400 ml, 2. m – ZS nr 1, 
51.150 ml, 3. m – ZS nr 2, 44.100 
ml. Dalej: Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widze-
wie – 30.150 ml, I LO – 29.700 
ml, II LO – 27.800 ml i liceum 
z Łasku/Kolumny – 16.200 ml.
 Trzy pierwsze szkoły dostały 
pamiątkową plakietkę oraz dy-
plomy uznania. Wszystkie szkoły 
– dyplomy uznania Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi oraz drobne 
upominki.
 Przypomnijmy, że Zespoły 
Szkół nr 3 i 1 w takiej właśnie 
kolejności zajęły 2. i 3. miejsce 
w wojewódzkim podsumowa-
niu turnieju „Młoda Krew Ra-
tuje Życie”, edycja 2015/2016, 
w kategorii – ilość oddanej 
krwi na pełnoletniego ucznia 
szkoły.

Jeszcze tylko 3 miesiące i... przerwa świąteczna

1 maja – Święto Pracy,
3 maja – Święto Konstytucji  
3 maja,

15 czerwca – Boże Ciało, 
24 czerwca – 31 sierpnia – wa-
kacje.

Ewakuacja szkoły! 
1.000 dzieci wyprowadzonych

schodach, aby pilnowali dzieci, bo 
niektóre z nich próbowały zbiegać 
i przepychały się.
 Tym razem były to ćwiczenia.
 – Pamiętajcie dzieci, że jak 
rozpoczyna się ewakuacja, to nie 
bierzemy tornistrów, tylko jak 
najszybciej się ustawiamy i do-
kładnie wykonujemy polecenia 
nauczyciela – tłumaczyła Ewa 
Kaszowska, wychowawczyni 1c.
 – Martwiłem się o swój plecak 
i o moje śniadanie – powiedział 
Antoś z 1c. – Na szczęście to tylko 
ćwiczenia i teraz już wiem, że nic 
się z tym nie stanie.
 Po ewakuacji strażacy zabrali 
pierwszaków na pokaz sprzę-
tu. Dzieci przymierzały kaski 
i wchodziły do wozu. (kg)

Ekozwycięzcy dostaną 
nagrody. Jest o co walczyć

oddając głosy na swoich fawory-
tów. Wyniki tegorocznej edycji 
Ekoodkrywców poznamy 16 
grudnia. Motywem przewodnim 
tegorocznego konkursu jest za-
stosowanie technologii w nauce 
przyrody i ochronie środowiska. 
Zadaniem jego uczestników jest 
zaplanowanie ekologicznych pro-
jektów badawczych, które pomo-
gą poznać zasady rządzące naturą 
i uwrażliwić na kwestie ochrony 
środowiska. Najlepsze pomysły, 
zgłoszone przez nową stronę 
internetową projektu, zostaną zre-
alizowane dzięki finansowaniu, 
które zapewniają organizatorzy 
konkursu.

wzięły udział w akcji „Sprzątanie 
Świata 2016”. 
 Dzieci, wyposażone w worki 
i rękawiczki, wyruszyły naprze-
ciw śmieciom w lasku topolowym 
przy ulicy Siennej (5–latki) i na 
bulwarach (6–latki).
 – Nie mogło nas tam zabrak-
nąć – mówi Milena Dzikołowska, 
koordynator akcji w placówce. 
– Przedszkolaki bardzo zaanga-
żowały się w akcję. Cieszył je 
każdy znaleziony śmieć. Pogoda 
dopisała, więc mogliśmy połączyć 
przyjemne z pożytecznym.

Maluchy ubrały rękawiczki 
i przygotowały worki. Po co?

ki”, „Żabki” i „Niedźwiadki” 
z Przedszkola Miejskiego nr 13 

 „Poziomki”, „Zajączki”, „Ja-
gódki”, „Muchomorki”, „Pszczół-
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Historycy zapraszają
	 Wrześniową	 prelekcję	w	 klubie	 „Grota”	wygłosi	 o.	Jacek 
Staszewski z	 klasztoru	Niepokalanów	zakonu	braci	mniejszych	
konwentualnych	w	Paprotni.
	 Zakonnik	opowie	słuchaczom	o	Maksymilianie	Marii	Kolbe.	
	 Spotkanie	 zaplanowano	20	września	 (wtorek)	 o	 godz.	 13.30	
w	Galerii	Ex	Libris	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	(ul.	św.	Jana	
10).	Wstęp	wolny. 

W kręgu Chopina
	 To	tytuł	koncertu	z		cyklu	„Muzyka	w	zacnym	dworze”,	którego	po-
słuchamy	w	środę,	21	września	o	godz.	18.00	w	muzeum	(Stary	Rynek	1).	
	 Wystąpią:	Beata Zawadzka–Kłos	–	sopran,	Agata Górska–
Kołodziejska	–	fortepian	i	Anna Liszewska	–	fortepian.	W	progra-
mie	utwory:	Fryderyka	Chopina,	Oskara	Kolberga,	Karola	Mikuli,	
Juliusza	Zarębskiego,	Ignacego	Jana	Paderewskiego.

Wrzesień w Klubie Podróżnika
	 23	września	(piątek)	przeniesiemy	się	w	chmury,	by	wspólnie	
z Mileną i Bartoszem Militowskimi	pobiegać	po	piorunochronie.	
Nasi	goście	zabiorą	nas	w	Dolomity.
	 Następnie	 na	 pieszy	 spacer	 szlakiem	 św.	 Jakuba	 zaprosi	 nas		
Sławomira Heuchert.	Podróżniczka	opowie	pabianiczanom	o	800–
kilometrowej	drodze	do	hiszpańskiego	Santiago	de	Compostela.	
	 Oba	spotkania	zaplanowano	23	września	o	godz.	18.30	w	Galerii	
Ex	Libris	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	(ul.	św.	Jana	10).	Wstęp	wolny.

Posłuchamy znakomitego pianisty
	 Towarzystwo	Muzyczne	 im.	Karola	Nicze	zaprasza	na	koncert	
światowej	 sławy	pianisty	 jazzowego	Chrisa Jarretta.	Usłyszymy	
go	 	w	niedzielę	 (25	września)	o	godz.	18.00	w	sali	widowiskowej	
Miejskiego	Ośrodka	Kultury	przy	Kościuszki	13.	Bilety	w	cenie	20	zł	
w	przedsprzedaży	i	25	zł	w	sprzedaży	w	dniu	koncertu	w	kasie	MOK.	
Kasa	czynna	od	godz.	10.00	do	18.00.

Starsi wchodzą darmo
	 W	 sobotę	 (24	 września)	 w	 ramach	 ogólnopolskiej akcji		
„60+Kultura”	 osoby	powyżej	 60.	 roku	 życia	mogą	od	10.00	do	
14.00	zwiedzać	pabianickie	muzeum	bezpłatnie.

To idzie młodość. Elektroniczna
	 Gośćmi	specjalnymi	podczas	koncertu	zespołu	Raz	Dwa	Trzy	
będą:	Monika Brodka	oraz	Dawid Podsiadło.	W	ramach	Antologii	
Polskiej	Muzyki	Elektronicznej	wystąpią:	Kamp!,	Heart	&	Soul,	
A_GIM	oraz	Pin	Park.
 Centrum Międzynarodowego	 Festiwalu	 Producentów	Mu-
zycznych	Soundedit’16	zaplanowano	w	łódzkim	klub	Wytwórnia	
(ul.	Łąkowa	29)	od	27	do	29	października.	Podczas	 tegorocznej	
edycji	będzie	można	uczestniczyć	w	spotkaniu	z	Brianem Eno,	
który	przywiezie	do	Łodzi	najnowszą	instalację	dźwiękową	–	„The	
Ship”.	Zespół	Raz	Dwa	Trzy	przygotował	na	Soundedit	unikatowy	
występ.	Wokalista	kultowego	zespołu	Bauhaus	–	Peter Murphy 
zagra	przed	sobotnią,	uroczystą	galą	koncert	akustyczny.
	 Karnety	na	wydarzenia	Soundedit	’16	w	klubie	Wytwórnia	będą	
kosztować	140	zł.	Bilety	na	poszczególne	dni	są	w	cenie	80	zł.	Bilety	
w	sprzedaży:	bilety24.pl,	ticketpro.pl	oraz	w	kasie	Klubu	Wytwórnia	
(Łąkowa	29,	tel.	+42	639	55	55,	bilety@wytwornia.pl).

KINO TOMI ul. Gdańska 4, tel. 42 215 42 69
www.kino–tomi.pl

	 Taki	 koncert	 zdarza	 się	 nie-
zwykle	rzadko.	Do	domu	kultury	
w	Ksawerowie	przyjechali	goście	
z	 4	 krajów:	 Łotwy,	 Białorusi,	
Węgier	i	Ukrainy.
	 Artyści	 zaprezentowali	 uni-
katowy	 dorobek	 artystyczny	
z	dziedziny	folkloru	i	twórczości	
ludowej.
	 –	 Chętnych	 do	 obejrzenia	
występów	 było	 tak	 wielu,	 że	
musieliśmy	 poprosić	 o	 pomoc	
gimnazjum,	 które	 dysponuje	
znacznie	pojemniejszą	salą	–	wy-
jaśnia Maria Wrzos–Meus,	
dyrektor	Gminnego	Domu	Kul-
tury	z	Biblioteką	w	Ksawerowie.	
–	 Przyjechali	 do	 nas	 nie	 tylko	
mieszkańcy	gminy	Pabianice,	ale	
też	ościennych	gmin	i	miast.
		 Koncert	otworzył	polonezem	
Zespół	Pieśni	i	Tańca	z	Dobronia.	
Pod	 kierunkiem	Jacka Lewan-
dowskiego,	Marleny Prusisz 
oraz	Szymona Mońka	 zaprezen-
tował	żywą	muzykę,	barwne	stroje	
i	 starannie	przygotowane,	polskie	
tańce.	Była	 to	niespodzianka	dla	
gości	zza	granicy,	którzy	nie	spo-
dziewali	się	takiego	przyjęcia.
	 Występ	zespołu	„Kukułeczka”	
z	Łotwy	wzbudził	moc	wzruszeń	
i	wycisnął	 łzy,	 ponieważ	 dzieci	
i	młodzież	łotewska,	pochodzące	

To było święto folkloru

z	polskich	rodzin,	śpiewały	pięk-
ną	 polszczyzną	 o	 tęsknocie	 do	
kraju.	Żanna Stankiewicz	–	cho-
reograf	zespołu,	przyznała,	że	tak	
serdeczne	przyjęcie	zapamięta	do	
końca	życia.
	 Białoruś	 zachwyciła	 prezen-
tacją	wokalno–instrumentalną.	
Zespół	„Ostrada”	to	laureat	wielu	
festiwali	w	 całej	Europie.	Przy-
bliżył	nam	pieśni	białoruskie	ze	
słynną	 „Kupalinką”	 na	 czele.	
Wokaliści,	 również	 śpiewająco,	
złożyli	wszystkim	Polakom	wzru-
szające	życzenia.
	 Zupełnie	 inny	 styl	 zaprezen-
tował	 zespół	 ludowy	 z	Węgier.	
Rytmiczne,	 stepujące	 i	 folkowe	
rytmy	ukazały	autentyczny,	nie-
tuzinkowy	 folklor	 tego	 narodu.	

Okazuje	się,	że	muzyka	złamała	
nawet	bariery	językowe.
	 Podczas	 koncertu	 unikatowe	
prace	prezentowali	 twórcy	ludo-
wi	 z	Ukrainy	 z	Huculszczyzny	
i	Wołynia,	 a	 także	 z	Białorusi.	
Wystawa	 prac	 ze	 słomy,	wełny,	
drewna	i	szkła	spotkała	się	z	du-
żym	zainteresowaniem.	
	 Przybyli	 na	 koncert	 mogli	
skosztować	kołacza,	który	otrzy-
mał	 gospodarz	 gminy	 –	Adam 
Topolski	i	rozczęstował	go	wśród	
licznie	zgromadzonej	widowni.
	 Wraz	z	zespołami	koncertują-
cymi	przybyli	do	Ksawerowa	rów-
nież	goście	oficjalni:	konsul	RP	
na	Węgrzech	–	Karol Biernacki 
oraz	Bela Kakas	z	gabinetu	pre-
zydenta	Węgier.
 

Sobota (24 września)
 Z Krajowe	Zawody	o	Puchar	Komendanta	
Głównego	PSP.	Manufaktura.	Łódź,	ul.	
Drewnowska	58
 Z godz.	 18.00	Adi	 Jazz	 Festival	 2016:	
Orkiestra	 Symfoniczna	 pod	 dyrekcją	
Michała	Kocimskiego.	Teatr	Muzyczny.	
Łódź,	ul.	Północna	47/51.	Bilet	33/43	zł

Piątek (23 września)
„Polska	zobacz	więcej	–	weekend	za	pół	ceny”.	
Se–ma–for	Muzeum	Animacji.	Łódź,	ul.	Targowa	
1/3.	25	proc.,	50	proc.	zniżki

Czwartek 
(22 września)
godz.	 19.30	 Ladies	
Night	 (porady	 ko-
smetyczne,	prezenty,	
film).	Cinema	City.	
Łódź,	ul.	Drewnow-
ska	58.	Bilet	25	zł

Środa (21 września)
godz.	 10.30	 Festiwal	 Filmowy	Kino	Dzieci.	Kino	
Charlie.	Łódź,	ul.	Piotrkowska	203/205.	Wstęp:	12/10	zł

Niedziela (25 września)
godz.	 12.00	Wycieczka	 rowerowa	
szlakiem	nieczynnych	linii	tramwa-
jowych.	Łódź,	Park	Staszica	

Gdzie się bawić w okolicy

20–22.09 Smoleńsk (PL) godz. 15.00, 19.00 • Szajbus i pingwiny 
(dubbing) godz. 16.30 • Sługi Boże (PL) godz. 17.00, 21.15 • Blair 
witch (napisy) godz. 18.30, 20.15.

23, 26.09 Sekretne życie zwierzaków domowych (3D dubbing) 
godz. 14.00, 17.45, (dubbing) godz. 16.00 Sługi Boże (PL) godz. 
17.00, 21.00 • Smoleńsk (PL) godz. 18.45 • Blair witch (napisy) 
godz. 19.30, 21.15.

24, 25.09 Sekretne życie zwierzaków domowych (dub-
bing) godz .  12.00,  16.00,  (3D dubbing) godz .  14.00, 
17.45 •  Blair witch  (napisy) godz. 12.30, 19,30, 21.15  
• Smoleńsk (PL) godz. 14.30, 18.45 • Sługi Boże (PL) godz. 17.00, 21.00.
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Pieszych nie widać
	 Krzaki	przy	drodze	powiatowej	tak	się	rozrosły,	że	zasłaniają	
pieszych.	Kierowca	nie	ma	szans,	żeby	zobaczyć	pieszego,	który	
chce	wejść	na	przejście	przy	ul.	20	Stycznia.

Antyreklama
	 Ktoś	zapomniał,	że	wywiesił	reklamę	przy	skrzyżowaniu	ulic	
Grota–Roweckiego	i	Nawrockiego.	Dziś	z	baneru	została	podarta	
szmata.

LISTY DO REDAKCJILISTY DO REDAKCJI @@
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	 Plac	zabaw	przy	ul.	Pułaskie-
go	Nivea	wyposaży	w:	zestaw	ka-
skada,	tunel	rurowy,	piaskownicę	
z	 daszkiem,	 huśtawki	 –	ważka,	
wahadło	 i	 bocianie	 gniazdo,	 ki-
wak,	grę	balance,	skakankę,	grę	
w	 klasy,	 zjeżdżalnię,	 karuzelę	
z	siedziskami,	tarczę	do	rzucania.
	 –	 Po	 odbiorze	 technicznym	
placu	 przez	 firmę	Nivea	 dzieci	
będą	mogły	już	z	niego	korzystać	
–	mówi	Anna Leśniak,	dyrektor-
ka	SP	1.	–	To	na	pewno	będzie	we	
wrześniu,	ale	dziś	nie	potrafimy	
podać	dokładnego	dnia.
	 W	 planach	 jest	 też	 budowa	
furtki	od	ulicy	Pułaskiego	i	ułoże-
nie	kilku	metrów	kostki	brukowej.
	 –	Mamy	furtkę	od	strony	ul.	
Traugutta,	 która	 jest	 otwarta	 do	
godz.	 19.30.	Wtedy	 też	 jest	 tam	
obecny	animator	sportu	–	wyja-
śnia	pani	dyrektor.	–	Ale	chcemy	
mieć	też	wejście	bezpośrednie	od	
Pułaskiego.
	 Jeszcze	w	 tym	 roku	 stanie	
siłownia	plenerowa	Nestle	składa-
jąca	się	z	dziewięciu	przyrządów.	
Powstanie	przy	Szkole	Podstawo-
wej	nr	14,	przy	ul.	Ostatniej.
	 –	 Jest	 drugą	wygraną	dzięki	
głosowaniu	mieszkańców	 –	 in-

Jak mamy parkować
	 Ogromnie	się	cieszę,	że	Starostwo	w	końcu	wzięło	się	za	re-
mont	odcinka	ulicy	Wileńskiej	od	Wiejskiej	do	Śniadeckiego.	Na	
naszą	prośbę	w	miejscu	porozjeżdżanych	trawników	mają	zrobić	
zatoczki	i	miejsca	parkingowe.	Żeby	na	przyszłość	ponownie	nie	
było	problemów	z	parkowaniem	na	tej	ulicy,	mam	propozycję,	żeby	
po		zakończeniu	prac	przez	drogowców	namalować	na	jezdni	linie,	

które	miałyby	wskazywać	kierowcom,	że	w	tym	miejscu	mają	par-
kować	skośnie.	Nie	dochodziłoby	wówczas	do	sytuacji,	że	parkując	
niewłaściwie,	znów	zajmowaliby	2	lub	3	miejsca	parkingowe.		
Czy	takie	rozwiązanie	jest	możliwe?

mieszkaniec Wileńskiej

Odpowiada	Jacek Barasiński,	sekretarz	powiatu:
	 –	Sprawa	została	przekazana	naczelnik	Wydziału	Dróg	i	Mo-
stów	Starostwa	Powiatowego.	Temat	omawiano	też	na	posiedzeniu	
Zarządu	 Powiatu.	 Starosta	Krzysztof	Habura	 zlecił	 dokonanie	
przez	wydział	opracowania	symulacji	nowego	oznakowania,	które	
poprawiłoby	możliwość	parkowania	w	 tym	rejonie.	Uzgodnienia	
te	potrwają	do	końca	tygodnia,	a	ewentualne	prace	wykonywane	
by	były	przez	pracowników	Wydziału	Dróg	 i	Mostów.	Ustalenia	
zmierzają	do	pozytywnego	rozwiązania	nowego	oznakowania	po-
ziomego.

Pobawimy się we wrześniu
Stanęły już zabawki na placu przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Trwa budowa nowego boiska w Szkole Podstawowej nr 8.

formuje	Aneta Klimek	z	Urzędu	
Miejskiego.	 –	 Budowa	 została	
zgłoszona	do	Starostwa.	Termin	
oddania	siłowni	według	umowy,	
najpóźniej	do	30	listopada.
	 Od	kilku	dni	trwają	prace	na	
boisku	Szkoły	Podstawowej	nr	8	
przy	ul.	Piotra	Skargi.
	 –	 To	 real izacja	 projektu	
z	 pierwszej	 edycji	 budżetu	 oby-
watelskiego.	Potrzebna	była	zgoda	
konserwatora	zabytków,	ponadto	
wykonawca	prac	został	wyłoniony	
dopiero	w	drugim	konkursie,	co	
ostatecznie	 przesunęło	 termin	
realizacji	–	wyjaśnia	Klimek.
	 	Wykonawca	 deklaruje,	 że	

skończy	prace	we	wrześniu.
	 –	 Teraz	 wyrównują	 asfalt.	
Potem	położą	nawierzchnię	taką,	
jaka	jest	na	boisku	w	SP	17	–	tłu-
maczy	Bożena Włodarczyk,	
dyrektorka	SP	8.
	 Na	koniec	postawią	dwa	kosze	
do	koszykówki,	siatkę	do	siatków-
ki	 i	 dwie	małe	 bramki,	 do	 gry	
w	piłkę	nożną.
	 –	To	boisko	to	było	marzenie	
moje	i	dzieci	ze	starówki	–	mówi	
pani	dyrektor.	–	Jeszcze	odnowi-
my	płot	i	pomalujemy	budynek	za	
boiskiem.	Musimy	trochę	ożywić	
elewację.
	 Koszt	boiska	to	94.000	zł.

	 Do	skrzynek	na	listy	mieszkań-
ców	Pabianickiej	Spółdzielni	Miesz-
kaniowej	 trafiły	ankiety	dotyczące	
czystości	w	klatkach	schodowych,	
przed	blokami	i	na	placach	zabaw.
	 –	Skoro	ankiety	są	anonimowe,	
dlaczego	widnieją	na	nich		numery?	
–	zwrócił	uwagę	jeden	z	mieszkań-
ców	bloku	przy	ul.	Łaskiej	42.
	 –	Jest	 to	numer	statystyczny,	
służący	 jedynie	 do	 podliczenia	
dostarczonych	 do	 spółdzielni	
ankiet	i	zapobiegający	ich	ewen-
tualnemu	kopiowaniu	–	wyjaśnia	
Sławomir Urbańczyk,	 rzecznik	
PSM.
	 W	kwestionariuszach	jest	m.in.	py-
tanie	o	to,	jak	mieszkańcy	oceniają	czy-
stość	w	klatkach	schodowych	(skala	od	
1	do	10)	i	utrzymanie	zieleni	(skala	od	 
1	do	10).	
	 –	Chcemy	sprawdzić,	czy	pa-
bianiczanie	są	zadowoleni	z	pracy	
naszych	gospodarzy,	hydraulików	
i	 elektryków	–	wyjaśnia	Maciej 
Przybylski,	prezes	PSM.
	 W	 ankietach	 jest	 również	
miejsce	na	wpisanie	imienia	i	na-
zwiska	 pracownika	 spółdzielni,	
którego	chcielibyśmy	wyróżnić.
	 Wypełnione	 kwestionariusze	
można	 składać	w	 jednej	 z	admi-

Jest czysto w blokach? 
PSM rozsyła mieszkańcom ankiety. Można w nich wyróżnić ulubionego 
pracownika spółdzielni.

nistracji	 PSM,	w	Biurze	Obsłu-
gi	Mieszkańców	 spółdzielni	 (ul.	
Zamkowa	42/44)	 lub	w	portierni	

w	Dziale	Gospodarki	Remontowej	
przy	ul.	Śniadeckiego	10.	Mamy	na	
to	czas	do	10	listopada.	(kb)

	 Od	 6	września	 Szczesio	 nie	
jest	 radnym	miejskim.	Naczelny	
Sąd	Administracyjny	w	Warszawie	
oddalił	jego	skargę	na	zarządzenie	
wojewody	 łódzkiego	o	uchylenie	
mu	mandatu	 radnego	miejskiego	
za	naruszenie	ustawy	o	samorzą-
dzie	 lokalnym.	Na	ostatniej	 sesji	
Szczesio	się	już	nie	pojawił.	
	 Padło	za	 to	pytanie	o	koszty,	
jakie	miasto	poniosło	w	związku	
z	jego	sprawą.
	 –	Nie	liczyliśmy	tego	–	stwierdził	
prezydent	Grzegorz Mackiewicz.
	 Trwają	ustalenia	z	prawnikami,	
czy	pobrane	pieniądze	–	diety	przez	
byłego	radnego	są	do	zwrotu,	czy	nie.
	 Klubem	radnych	PiS	„rządzi”	
teraz Tadeusz Feliksiński.	Są	też	
inne	zmiany	w	tym	klubie.	Nie	ma	
w	nim	 radnych	Andrzeja Żeli-

Kto po Szczesiu
Radna z PO Grażyna Wójcik jest szefową komisji po 
Sławomirze Szczesiu (PiS). Jest już kalendarz wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej.

gowskiego, Bożenny Kozłowskiej 
i Iwony Marczakowej.	 Zostali	
wykluczeni	 z	klubu	za	 złamanie	
dyscypliny	partyjnej	na	poprzedniej	
sesji. 
	 –	 Bo	 głosowaliśmy	 za	 re-
montem	WTZ,	 zakupem	 le-
żaków	na	MOSiR		–	tłumaczy	
Marczakowa.
	 Radni	wybrali	Grażynę Wój-
cik	 na	 szefową	Komisji	Gospo-
darki	Komunalnej	(przewodził	jej	
Szczesio).	PiS–owcy	chcieli	zdjąć	
ten	punkt	z	obrad,	ale	im	się	nie	
udało.	
	 W	Radzie	Miejskiej	jest	obecnie	
22	radnych.	Jednego	brakuje.
	 Co	dalej?	Czekają	nas	wybory	
uzupełniające	w	okręgu	19.	Jest	już	
kalendarz	wyborczy	–	patrz	strona.	
27.
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	 Tramwaju	 zazdrościło	 nam	
trzy	 czwarte	 Polski.	 Zwłaszcza	
odkąd	tory	nie	kończyły	się	przy	
Zamku	 nad	 Dobrzynką,	 lecz	
biegły	aż	do	dworca	kolejowego. 
1	sierpnia	1924	roku,	gdy	pierw-
szy	wagon	 elektryczny	dojechał	
do	dworca	PKP,	trasa	tramwajowa	
z	 Łodzi	 do	 Pabianic	miała	 już	
długość	14	km	i	963	m.
	 „Pewną	 niedogodnością	 jest	
to,	że	tramwaj	kursuje	dość	rzad-
ko,	bo	co	20	minut”	–	ubolewała	
„Gazeta	 Pabjanicka”.	 „Można	
jednak	 oczekiwać,	 że	w	 przy-
szłości	miasto	 obsługiwać	 będą	
specjalne	 miejskie	 tramwaje.	
Rocznie	tramwaje	przewożą	przez	
miasto	(nie	licząc	odcinka	Skręt	

–	Łódź)	 250	 tysięcy	pasażerów,	
czyli	przeciętnie	na	miesiąc	wy-
pada	20	tysięcy”.
	 Dwa	 lata	 później	 zelektry-
fikowano	 linię	 ze	 Zgierza	 do	
Ozorkowa,	a	w	1927	r.	oddano	
do	 użytku	 zelektryfikowaną	
trasę	 z	 Rudy	 Pabianickiej	 do	
Tuszyna	 i	Kruszowa,	po	której	
dotychczas	 kursowały	wagony	
parowe.	Niespełna	 rok	 później	
tramwaje	 pojechały	 nową	 linią	
z	Konstantynowa	do	Lutomier-
ska	 przez	most	 na	Nerze.	 Pla-
nowano	 (1928	 r.)	 budowę	 linii	
z	 Łodzi	 przez	 Andrzejów	 do	
Tomaszowa	Mazowieckiego.
	 W	kolejce	po	tramwaj	ustawili	
się	 burmistrzowie	 i	 prezydenci	
jedenastu	miast	 i	 osad	w	Łódz-
kiem,	 w	 tym	 Zduńskiej	Woli,	
Piotrkowa,	 Brzezin,	 Koluszek,	

Łasku,	 Dłutowa.	
Najbardziej	 zabie-
gała	 o	 to	Kolumna.	
„Gazeta	Pabjanicka”	
pisała:	 „Właścicie-
le	 nieruchomości	
w	 mieście	 –	 lesie	
Kolumnie,	 leżącym	
między	Pabjanicami	
a	Łaskiem,	wystąpili	
z	listem	do	dyrekcji	
Łódzkich	Elektrycz-
nych	Kolei	 Dojaz-
dowych,	w	 którym	
wskazują	 na	 ko -
nieczność	 przecią-
gnięcia	 linii	 tram-
wajowej	 z	 Pabjanic	
do	Łasku.	Zyskałby	
na	 tym	 szczególnie	
Łask,	 który	 nabrał-
by	 nowego	 życia”.	
Starania	 Kolumny	
poparli	 łodzianie,	
którzy	 chętnie	 jeź-
dzili	„na	letnisko”.
	 Wiosną	 1928	 r.	
dziennik	 „Republika”	 napisał:	
„Dyrekcja	 łódzkich	 tramwajów	
dojazdowych	 postanowiła	 prze-
dłużyć	linię	kolejki	Łódź	–	Pabja-

nice	aż	do	Łasku,	by	dać	licznym	
mieszkańcom	 tego	miasteczka	
mającym	 interesy	w	Łodzi,	 jak	
również	 mieszkańcom	 Łodzi,	
tanią	i	wygodną	komunikację”.
 

Lilpopem
do Kolumny
	 Według	planów	tory	tramwa-
jowe	miały	 biec	wzdłuż	 parku	
Wolności,	następnie	między	Ka-
rolewem	a	Chechłem	oraz	między	
Mogilnem	a	Dobroniem.	Tramwaj	
zatrzymywałby	 się	 co	 400–500	
m.	W	 samej	 tylko	 Kolumnie	
planowano	3	przystanki.	Zamiar	
budowy	 linii	 Pabianice	 –	 Łask	
bardzo	 ucieszył	 bezrobotnych,	
którzy	 liczyli,	 że	 przy	 pracach	
ziemnych	zajęcie	dostanie	kilku-
set	mężczyzn.

	 Nową	trasę	miały	obsługiwać	
trzynastotonowe	 wagony	mo-
torowe	 z	warszawskiej	 fabryki	
Lilpopa.	Było	w	nich	 18	miejsc	
siedzących	 i	 22	miejsca	 stojące.	
W	każdym	wagonie	jeździł	kon-
duktor.
	 Rozpoczęto	wykup	 gruntów	
pod	 tory.	 Szło	 to	 opornie,	 bo	
zbuntował	 się	Dobroń.	Gazety	
donosiły:	 „Sprawa	 natrafiła	 na	
poważne	 przeszkody	 ze	 strony	
gminy	Dobroń,	przez	którą	miały	
przechodzić	 tory	 kolejki,	 toteż	
zachodzi	obawa,	iż	zarząd	ŁEKD	
zrezygnuje	z	budowy	tej	linii”.
	 Tymczasem	tramwaj	do	Łasku	
miał	coraz	więcej	zwolenników.	
Sprawił	to	rosnący	ruch	drogowy	
na	 trasie	 przez	 to	miasto	 (po-
nad	1.400	wozów	na	 dobę).	We	
wrześniu	 1928	 r.	 na	 szosie	 koło	
Chechła	 zdarzył	 się	 tragiczny	
wypadek.	 Opisało	 go	 „Hasło	
Łódzkie”:	„Onegdaj	szofer	Przy-
bylski,	 zamieszkały	w	Pabiani-
cach,	prowadząc	taksówkę,	jechał	
z	nadmierną	szybkością.	W	pew-
nej	chwili	przejechał	Franciszka	
Muszyńskiego,	mieszkańca	wsi	
Chechło.	16–letni	chłopiec	uległ	
zmiażdżeniu	 klatki	 piersiowej	
i	pęknięciu	podstawy	czaszki”.
	 Kilka	tygodni	później	Dobroń	
zgodził	 się	 odsprzedać	 działki	
pod	budowę	 torowiska.	W	maju	
1929	r.	„Echo”	pisało:	„Również	
i	Łask	wyznaczył	 już	place	pod	
przyszłą	 linię.	 Budowa	 kolejki	
elektrycznej	 do	Łasku,	 jak	 nas	

informują	miarodajne	 czynniki,	
rozpocznie	 się	 prawdopodobnie	
w	lipcu	roku	bieżącego”.

A może
autobusem?
	 Budowy	nie	 rozpoczęto.	Po-
wód?	Wybuchł	potężny	światowy	
kryzys	 gospodarczy.	Banki	wy-
cofały	 się	 z	 kredytowania	mało	
dochodowych	 inwestycji.	Stanęły	
także	prace	projektowe	przy	 linii	
tramwajowej	 z	Pabianic	do	Dłu-
towa.	Według	wstępnej	koncepcji	
miała	 ona	 biec	 przez	Rydzyny.	
Druga	wersja	 zakładała,	 że	 tory	
będą	poprowadzone	przez	Bychlew,	
Pawlikowice,	Hutę	Dłutowską.
	 Trasę	Łódź	–	Ruda	Pabianicka	
–	Pabianice	–	Łask	obsługiwały	
wtedy	mocno	wysłużone	 i	ciasne	
autobusy	marki	 Ford.	Dopiero	
w	1934	r.	uruchomiono	linię	auto-
busową	na	trasie	Łódź	–	Łask	–	Sie-
radz,	obsługiwaną	przez	nowiutkie	
i	pojemne	autobusy	marki	Saurer.
	 Choć	 tramwaje	 były	 tańsze,	
mieszkańcy	podłódzkich	miejsco-
wości	skarżyli	się	na	brud	i	smród	
w	wagonach.	Oto	skarga	jednego	
z	pasażerów:	„Wygląd	tramwajów	
podmiejskich	 jest	 wprost	 nie-
chlujny.	Tramwaje	te,	nieoświetla-
ne	i	nieremontowane	od	wielu	lat,	
wyglądają	jak	gruchoty,	a	nadto,	
bardzo	rzadko	myte	i	czyszczone,	
odrażają	swym	wyglądem”.	
	 Na	nic	się	zdawały	prośby	do	
dyrekcji	Łódzkich	Elektrycznych	

Kolei	Dojazdowych,	by	zechciała	
umyć	wagony.	Albo	 by	 obniży-
ła	 opłaty	 za	 jazdę	 gruchotami.	
Miarka	 przebrała	 się	w	Rudzie	
Pabianickiej,	gdzie	tamtejszy	za-
rząd	miasta	powołał	Towarzystwo	
Przyjaciół	 Rudy	 Pabianickiej.	
W	kwietniu	1930	r.	„Republika”	
pisała:	„Towarzystwo	to	uchwaliło	
zmusić	koleje	dojazdowe	do	zmia-
ny	całego	taboru	i	do	zaprzestania	
traktowania	 pasażerów	w	 nie-
właściwy	 sposób.	W	 związku	
z	tem	postanowiło	w	najbliższych	
tygodniach	 uruchomić	 na	 od-
cinku	Łódź	 –	Ruda	 Pabjanicka 
5	luksusowych	autobusów,	które	
kursować	będą	według	rozkładu	
jazdy	kolejek	dojazdowych.	Cena	
biletu	z	Łodzi	do	Rudy	Pabjanic-
kiej	 nie	 będzie	wyższa	 od	 ceny	
biletu	 tramwajowego.	Być	może	
zarząd	kolejek	dojazdowych	zro-
zumie	wtedy,	 że	 powinien	 dbać	
nie	tylko	o	powiększenie	docho-
dów,	ale	i	o	zapewnienie	wygody	
w	podróży	licznym	pasażerom”.
	 Z	Pabianic	autobusy	wyrzuco-
no.	Stało	się	to	w	1935	r.,	gdy	na	
posiedzeniu	Rady	Miejskiej	wy-
stąpił	radny	Ruszewski.	„Express	
Wieczorny”	 pisał:	 „Pan	 radny	
zgłosił,	 aby	 cuchnące	 autobusy	
ŁEKD	usunąć	z	miasta,	co	udało	
się	 jednogłośnie,	 bez	 dysku-
sji	 uchwalić,	 a	 zebrana	 licznie	
publiczność	 na	 galerii	 przyjęła	
rzęsistymi	oklaskami”.

Adam Dobrzyński

 » Koniec lat 20. zeszłego 
wieku. Linia tramwajowa 
ma być przedłużona 
do Łasku. Trwają też 
przymiarki do budowy 
torów na trasie Pabianice 
– Dłutów

Choć tramwaje były tańsze od autobusów, 
mieszkańcy podłódzkich miejscowości skarżyli się 
na brud i smród w starych wagonach

Gdzie ten tramwaj do Łasku?
Linię do Łasku miały ob-
sługiwać  trzynastotonowe 
wagony motorowe  z war-
szawskiej fabryki Lilpopa
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	 Zaczęło	się	skromnie.	W	so-
botniej	 paradzie	 o	 godz.	 10.00	
wzięło	 udział	 jedynie	 około	 40	
osób.
	 –	 Coś	mało	 tych	 seniorów	
–	 zauważyła	 przyglądająca	 się	
pochodowi	 rowerzystka.	 –	 Za	
wcześnie	tę	imprezę	zrobili.
	 Elegancko	ubrani	panie	i	pa-
nowie	 przemaszerowali	 ulicą	
Zamkową	od	Urzędu	Miejskiego	
do	Starego	Rynku.	Było	kolorowo	
–	panie	miały	 balony,	 pompony	
z	bibuły	i	transparenty	z	napisa-
mi:	„Lepiej	być	totalnie	zakręco-
nym,	niż	nudnym”,	„Teraz,	kurna,	
my!”,	„Siła	wieku	człowieku”	czy	
„Alleluja	 i	do	przodu”.	Na	czele	
pochodu	jechało	„Pogotowie	Roz-
rywkowe”,	a	do	przyłączenia	się	
do	zabawy	zapraszał	wszystkich	
pabianiczan	prowadzący	imprezę	
Jacek	Czekalski.	
	 Przy	 dźwiękach	 poloneza	
wkroczyli	 dostojnie	 na	 rynek	
i	 usiedli	 na	 rozłożonych	 przed	
sceną	krzesełkach.	
	 –	Jesteście	niezwykle	aktyw-
ni	 i	 radośni	 –	 powitał	 seniorów	
prezydent	Grzegorz	Mackiewicz.	
–	To	dzięki	wam	na	ulicach	miasta	
gości	uśmiech.
	 –	Dajcie	dzisiaj	czadu!	–	za-
apelował	ze	sceny	Bartłomiej	Pre-
del,	współorganizator	imprezy.
	 O	godz.	11.00	seniorzy	przeję-
li	władzę	w	Pabianicach.	Symbo-
liczne	klucze	do	miasta	wręczyli	
im	prezydent	i	wiceprezydent.
	 –	 Ponad	 30	 procent	 pabia-
niczan	 to	właśnie	my,	 seniorzy	
–	 podkreśliła	Grażyna	Nowak,	
przewodnicząca	Rady	Seniorów.
	 Tak	 zakończyło	 się	 oficjalne	
otwarcie	 III	Pabianickiej	Senio-
riady.	 Później	 na	 scenę	weszli	

„Teraz, kurna, my!”
Transparenty z takim hasłem nieśli starsi pabianiczanie podczas parady seniorów.
Później bawili się na Starym Rynku przy dźwiękach szlagierów Andrzeja Rybińskiego. 
III Pabianicka Senioriada zgromadziła kilkaset osób

wokaliści	 i	 zespoły	 z	 Pabianic-
kiej	 Spółdzielni	Mieszkaniowej	
–	 „Jarzębina”,	 „Złota	 Jesień”,	
„Pod	 brzozami”.	Usłyszeliśmy	
też:	Zespół	Pieśni	 i	Tańca	„Do-
broń”,	chór	„Akord”	z	Miejskiego	
Ośrodka	Kultury,	zespół	„Kwiaty	
Polne”	Kwiatkowice	i	zespół	śpie-
waczy	„Stefanów”.
	 Podczas	 występów	można	
było	skosztować	wypieków	i	za-
lewajki,	 przyrządzonych	 przez	
Koło	Gospodyń	Wiejskich	Stefa-
nów	–	Wandalin	–	Giemzów.	Po	
pyszne	 ciasta,	 kiełbaski	 z	 grilla	
i	chleb	ze	smalcem	ustawiały	się	
kolejki	chętnych.	W	oczekiwaniu	
na	posiłek,	seniorzy	komentowali	
imprezę.

	 –	Cieszę	się,	że	w	mieście	choć	
raz	w	roku	pamięta	się	o	nas,	star-
szych	–	zwróciła	uwagę	Stefania	
Rybińska.	
	 –	 Ja	 jestem	 tu	 już	 trzeci	 raz	
i	zawsze	jest	dużo	atrakcji	–	doda-
ła	Marianna	Peszek.	–	Przychodzę	
razem	z	wnukami,	bo	i	dla	nich	
coś	ciekawego	się	znajdzie.
	 Stoisko	 na	 rynku	 rozłożyło	
Pabianickie	Centrum	Medyczne.	
Bezpłatnie	można	było	 skonsul-
tować	 się	 z	 internistą,	 zmierzyć	
ciśnienie	czy	zrobić	EKG.	Stanął	
też	mammobus.	
	 Warsztaty	 ruchowe	 dla	 star-
szych	poprowadził	dietetyk	i	tre-
ner	 Przemysław	Stano.	Na	 bul-
warach	 chętni	mogli	 poćwiczyć	

chodzenie	z	kijkami,	czyli	nordic	
walking.	
	 Drogeria	 „Dbam	o	 zdrowie”	
częstowała	witaminami	i	herbatka-
mi,	przy	stoisku	Centrum	Seniora	
mogliśmy	wziąć	udział	w	konkursie,	
a	dziewczyny	z	PCK	plotły	dzieciom	
warkoczyki	i	malowały	buzie
	 Na	 gwiazdę	wieczoru,	An-
drzeja	Rybińskiego,	 czekało	 na	
rynku	około	tysiąca	pabianiczan.	
Piosenkarz	 wyszedł	 na	 scenę	
kilkanaście	minut	po	16.00.	
	 –	Dzień	dobry	państwu	–	przywitał	
się.	–	Jest	mi	bardzo	miło,	że	możemy	
się	spotkać	w	tak	zacnym	gronie.	
	 –	Jaki	on	przystojny!	–	słychać	
było	westchnienia	starszych	fanek	
pana	Andrzeja.
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Koncerty, wystawy, pro-
jekcje filmowe, czyli łódz-
ki Adi Jazz Festiwal.

	 Sobota,	 24	września,	 Teatr	
Muzyczny.	Na	początek	Orkiestra	
Symfoniczna	Teatru	Muzycznego	
w	Łodzi	 pod	 dyrekcją	Michała 
Kocimskiego , 
z	 towarzysze -
niem	Jacka De-
ląga	 (saksofon)	
i	Marty Gabry-
elczak–Paproc-
kiej	 (mezzoso-
pran) 	 wykona	
„ H e n r y k ow ą	
Pieśń”	 kompo-
zycji	Karoliny 
Kowalczewskiej, 
w	 orkiestrowej	
aranżacji	Leszka 
Kułakowskiego.
	 Wystąpi	 też	
Chiara	Quartet.	
Usłyszymy	utwo-
ry	 z	 płyty	 „Ma-
gic”,	 której	 pre-
miera	 odbędzie	
się	właśnie	w	tym	
dniu	 festiwalu.	
Na	 scenie	 zoba-
czymy	 i	 usłyszymy:	Karolinę 
Kowalczewską	 –	 kompozycje,	
fortepian,	śpiew;	Bogdana Grada 
–	gitara,	Marka Kubę Kubisiaka 
–	 saksofony,	Adama Przybyl-
skiego	–	gitara	basowa,	Tomasa 
Celiz Sancheza	 –	 instrumenty	
perkusyjne.
	 Całość	 ukoronuje	 koncert	
Chrisa Jarretta	 (fortepian).	
Pochodzi	 z	 Pensylwanii	 (USA).	
W	1985	 roku	 przeprowadził	 się	
do	Niemiec,	gdzie	nagrał	pierw-
szy	album	i	zaczął	komponować	
muzykę	do	baletu,	filmu,	muzykę	
symfoniczną.	W	 jego	muzyce	
formy	klasyczne	i	etniczne	współ-
żyją	z	najbardziej	ekstremalnym	
językiem	współczesnym	i	wolną	
improwizacją	jazzową.
	 –	To	 3.	 edycja	 festiwalu.	Za	
pierwszą	otrzymaliśmy	od	Stowa-
rzyszenia	 „Melomani”	 Jazzową	
Perłę	 Łodzi.	 To	 polski	 Oskar	
Jazzowy	 za	 najlepsze	 przedsię-
wzięcie	muzyczne	–	mówi	Adam 
Kowalczewski,	 twórca	Adi	Jazz	
Festiwal.
	 Adi	Jazz	Festiwal	to	przedsię-
wzięcie	multimedialne.	
	 –	Atmosferę	twórczego	mitingu	
tworzą	 towarzyszące	 koncertom	

wystawy	malarstwa,	 grafiki,	 fo-
tografii	 artystycznej	 związanych	
z	tym	rodzajem	muzyki,	spotkania	
z	ikonami	jazzu,	projekcje	filmów	
dokumentalnych	–	dodaje	Kowal-
czewski.	–	Gościli	u	nas	m.in.	Adam	
Makowicz,	Włodek	Pawlik,	Randy	
Brecker,	String	Connection...

	 Festiwalowa	 grafika Hen-
ryka Płóciennika	też	ma	swoją	
historię.	 Na	 poniedziałek,	 21	
l istopada	 o	 godz.	 19.00	 za-
planowano	wernisaż	 wystawy	
grafik	 jazzowych	 Płóciennika.	
Prezentację	uzupełni	film	doku-
mentalny	 o	 jazzowych	 pasjach	
artysty	i	występ	chóru	The	Go-
spel	Time.
	 –	Na	 każdą	 edycję	 naszego	
festiwalu	pan	Henryk	tworzy	inną	
grafikę	–	wyjaśnia	organizator.
	 Więcej	 na	www.adi–jazz.pl.	
Bilety	w	cenie	33	i	43	zł.	Kupimy	
je	przez	internet:	www.bilety24.pl 
Bilety	 są	 dostępne	 też	w	 kasie	
teatru	–	Łódź,	ul.	Północna	47/51.
	 Dla	 czytelników	Życia Pa-
bianic	 mamy	 płyty	 jazzowe	
ufundowane	 przez	 Adi	 Jazz	
Festiwal.	 Są	 to:	 DVD	 z	 kon-
certu	 w	 Pałacu	 Poznańskiego	
(z	 udziałem	 m.in.	 Krzesimi-
ra	 Dębskiego	 i	 Jose	 Torresa),	
CD	 z	 jubileuszowego	 koncertu	
z	 okazji	 80.	 rocznicy	 urodzin	
Henryka	Płóciennika	w	Teatrze	
Muzycznym	i	inne.
	 Na	wypełnione	 kupony	 cze-
kamy	w	redakcji	Życia Pabianic 
(Stary	Rynek	7).

To jest święto jazzu

Proszę	podać,	kogo	chcieliby	Państwo	usłyszeć 
w	kolejnej	edycji		Adi	Jazz	Festiwal

imię	i	nazwisko

adres

„Teraz, kurna, my!”

	 Godzinny	koncert	Rybiński	zaczął	od	piosenki	
„Po	sezonie”	z	najnowszej	płyty.	Później	usłysze-
liśmy	 słynną	 „Pocieszankę”,	 czyli	 „Pogodę	 dla	
bogaczy”.	Nie	zabrakło	 również	kultowych	„Nie	
liczę	godzin	i	lat”.	Ci,	którzy	znali	słowa,	śpiewali	
razem	z	wokalistą.	
	 Po	występie	seniorzy	i	ich	rodziny	bawili	się	na	
międzypokoleniowej	dyskotece.
	 Senioriada	to	nie	tylko	zabawa	na	rynku.	Spe-
cjalnie	dla	osób	60	plus	w	 sobotę	o	godz.	14.30	
kino	Tomi	wyświetliło	najnowszy	film	Woody’ego	
Allena	 „Śmietanka	 towarzyska”	w	 promocyjnej	
cenie	10	zł.	O	godz.	19.00	w	Miejskim	Ośrodku	
Kultury	 bezpłatnie	 pokazywany	 był	 spektakl	
„Impro	City/Pabianice”,	który	zainaugurował	39.	
Łódzkie	Spotkania	Teatralne.	
	 W	drugi	 dzień	 imprezy	 starsi	 pabianiczanie	
spotkali	się	w	Centrum	Seniora	przy	ul.	Konop-
nickiej	19.	Psycholog	Dariusz	Sobieski	opowiadał	
im	o	 tym,	 jak	być	świadomym	seniorem	w	XXI	
wieku,	 a	 dietetyk	Przemysław	Stano	 instruował,	
jak	powinni	się	odżywiać.	
	 Organizatorem	 III	 Pabianickiej	 Senioriady	
było	 Forum	Odpowiedzialnych	 Pabianiczan	 na	
czele	z	Renatą	Uznańską–Bartoszek,	a	sponsorami	
–	Fundacja	„My	kochamy	Pabianice”	oraz	firma	
Lumileds	Polska	S.A.	(kb)

fo
to

: K
am

il 
O

gó
re

k



20 września 2016 r.zyciepabianic.pl wychodzi 24 godziny na dobę strona  18
Z MIASTA

fo
to

: P
. O

le
jn

ic
za

k

O tym, jak spędzają wol-
ny czas w mieście, opo-
wiadają pabianiczanie.

	 Mamy	miejsca,	 które	warto	
zobaczyć.	Jest	zabytkowy	zamek,	
są	kościoły,	parki,	pomniki.	Czy	
rzeczywiście	cieszą	się	zaintere-
sowaniem	mieszkańców?	Zapyta-
liśmy	pabianiczan	o	ich	ulubione	
miejsca,	w	których	wypoczywają.
				Okazuje	się,	że	dużą	popular-
nością	cieszy	się	Lewityn.
	 –	 Jest	 to	miejsce,	 gdzie	 spę-
dzam	wolny	czas	od	najmłodszych	
lat.	Tam	też	najczęściej	spotykam	
się	 ze	 znajomymi	 –	 przyznaje	
Agata Urbańczyk.	 –	Miejsce	
to	 poleciłabym	wszystkim,	 bez	
względu	na	wiek.
	 Jednych	przyciąga	woda,	 in-
nych	kuszą	kajaki,	rowery	wodne.	
Atrakcją	 jest	 również	 darmowa	
siłownia	i	ogromny	plac	zabaw.
	 –	 Lubię	 przychodzić	 wie-
czorami,	 by	 oglądać	 piękne	 za-
chody	 słońca,	 które	 odbijają	 się	
od	 powierzchni	wody	 i	 tworzą	

cudowny,	 niezapomniany	widok	
–	przyznaje	Sara.
	 –	Polecam	to	miejsce	swoim	
klientkom,	 ponieważ	 można	
tu	 odpocząć,	 zrelaksować	 się	
i	poćwiczyć	na	świeżym	powie-
trzu	–	dodaje	Aneta Mirowska, 
właścicielka	 Studia	
Fryzur	 „Efekt”	 przy	
Smugowej.
	 Fanów	ma	 rów-
nież	 park	Wolności	
–	miejsce,	 które	 jest	
zazwyczaj	odwiedza-
ne	podczas	festynów.
	 –	Ja	spotykam	się	
w	tym	parku	ze	zna-
jomymi.	Tutaj	można	
znaleźć	 chwilę	 spo-
koju.	Duża	przestrzeń	
i	 las	 sprawiają,	 że	
można	odciąć	się	od	
zgiełku	miasta	 i	 za-
pomnieć	przez	 chwilę	 o	 proble-
mach	 codziennego	dnia	 –	 przy-
znaje	Dominika Olejniczak.
	 Nie	 jest	 to	 opinia	 odosob-
niona.

	 –	Moje	 ulubione	miejsce	 to	
„strzelnica”.	 Jest	 tam	 osobliwy	
klimat,	cisza	spokój,	można	usiąść	
i	poczytać	książkę.	Poleciłabym	
to	 miejsce	 każdemu,	 kto	 lubi	
spacery	 –	 dodaje	Martyna Mi-
rowska.

	 Kolejnym	atrakcyjnym	miej-
scem	dla	 pabianiczan	 jest	 Park	
Słowackiego.	 Po	 rewitalizacji	
przychodzi	 tutaj	na	spacery	bar-
dzo	dużo	rodzin	z	dziećmi.

Pabianice w zwolnionym tempie

	 –	 Jest	 to	 świetna	
opcja	dla	mam	z	dzieć-
mi.	Szczególnie	teraz,	

po	remoncie,	kiedy	park	ma	duży	
plac	zabaw	i	podświetlaną	fontannę	
–	przyznaje	Żaneta Piestrzyńska.
	 Nie	 wszyscy	wolne	 chwile	
chcą	 spędzać	 na	 łonie	 natury.	

Zwłaszcza	w	weekend	 chętnie	
odwiedzają	lokale.
	 –	Dla	mnie	ulubionym	miej-
scem	 jest	 kawiarnia	 Boniecki,	
ponieważ	 można	 tam	 zjeść	
niespotykane	w	Pabianicach	na-
turalne	lody	i	miło	spędzić	czas	
z	 rodziną	 –	 przyznaje  Oliwia 
Barasińska.
	 	Takim	miejscem	dla	mło-
dych	jest	również	Piętro	Niżej	
przy	 20	 Stycznia,	 które	 jest	
idealne	na	 spotkania	ze	zna-
jomymi.
	 –	 Chodzimy	 tutaj	 pograć	
w	gry	planszowe	–	dodaje	Kuba.	
–	A	jak	chcemy	zjeść	coś	ciekawe-
go,	idziemy	do	Bistro	Pestka	przy	
Zamkowej.	 Tutaj	 każda	 kolacja	
jest	udana.

Paulina OlejniczakAneta Mirowska chodzi na zachody słońca na Lewityn
Marta Mirowska  uwielbia 
park Wolności

Agata Urbańczyk i Sara Skrzepińska lubią spacery po 
Lewitynie

Dominika Olejniczak odpo-
czywa w parku Wolności

	 Do	tegorocznej	edycji	budżetu	
obywatelskiego	zakwalifikowało	
się	 17	 zadań.	Odrzucono	m.in.	
wniosek	 na	 budowę	 ścieżek	 ro-
werowych	przy	 ulicach	Zamko-
wej	i	Rypułtowickiej.	Nie	będzie	
nowych	bud	dla	 psów	w	 schro-
nisku	i	poprawy	bezpieczeństwa	
pieszych	 na	Bugaju.	Odrzucone	
projekty	 nie	 spełniały	 wymo-
gów	 regulaminu,	 ich	 realizacja	
przekraczała	koszty	lub	były	już	
w	planie	do	zrealizowania	w	ra-
mach	innych	środków.	
	 Zadania,	 które	 zostaną	 pod-
dane	 głosowaniu	mieszkańców,	
to:	 położenie	 chodnika	 przy	 ul.	
Podmiejskiej;	 budowa	 ogrodze-
nia	z	zagospodarowaniem	terenu	
wokół	budynku	PSOUU	w	Pabia-
nicach;	 „Blisko	 100	 lat	 uczymy	
pomagać,	 ratować,	 zapobiegać”;	
wieloryb	CZUJ–CZUJ!	–	Górka	
Aktywności;	 tężnie	 solankowe	
–	Dar	Młodzieży;	sztuka	w	mie-

Masz milion do wydania
Do budżetu obywatelskiego przeszło 17 projektów z 39 złożonych wniosków. Na co można głosować?

ście	–	dwa	murale	dla	Pabianic;	
kompleksowa	 sterylizacja	 psów	
i	 kotów;	Dzień	 Ścieków	–	 jako	
dzień	informacji	dla	mieszkańców	
Pabianic;	Pabianicka	Strefa	Bad-
mintona;	wykonanie	placu	zabaw	
i	miejsc	 parkingowych	 przy	 ul.	
Wileńskiej;	 oświetlenie	 solarne	
ulicy	 PCK;	 sprzęt	 ratowniczy	
i	szkoleniowy	dla	OSP	Pabianice;	
Młodzieżowe	Mistrzostwa	Pabianic	
w	Strzelectwie	Sportowym,	„Grand	
Prix	Pabianic	2017”	w	konkuren-
cji	 karabin	pneumatyczny	10	m; 
Młodzieżowe	Mistrzostwa	 Pa-
bianic	 w	 Brydżu	 Sportowym,	
„Grand	Prix	Pabianic	2017”;	Festi-
wal	Muzyczny	Młodych	Autorów	
i	Kompozytorów,	Pabianice	2017;	
„Pabia_NICE	YOUTH	PHOTO	&	
FILM	FESTIVAL	2017”;	„Razem	
dla	dzieci”:	Bezpieczna	droga	do	
szkoły	–	podwyższone	przyjścia	dla	
pieszych	przy	Szkole	Podstawowej	
nr	14	i	Gimnazjum	nr	1.

	 Wnioskodawcy,	 którzy	 nie	
zgadzają	 się	 z	 decyzją	 komisji,	
mogą	złożyć	pisemne	odwołanie	
wraz	 z	 uzasadnieniem	w	 sekre-
tariacie	 prezydenta	 nie	 później	
niż	22	września	do	godz.	16.00.	
Prezydent	bądź	osoba	przez	nie-
go	 upoważniona	 po	wniesieniu	
odwołania	zorganizuje	spotkanie	

konsultacyjne	wnioskodawcy	oraz	
właściwych	komórek	organizacyj-
nych.
	 Głosowanie	do	budżetu	oby-
watelskiego	odbędzie	się	w	pierw-
szej	połowie	października,	a	do	20	
października	zostanie	ogłoszona	
ostateczna	lista	zadań	do	realiza-
cji	w	przyszłym	roku.	(mf)

	 Najbliższe	spotkanie	zaplano-
wano	29	września	o	godz.	16.00	
w	Domu	Kultury	 „Barak”	 przy	
ul.	Roweckiego	18A.	5	paździer-
nika	odbędzie	 się	o	godz.	16.00	
w	Osiedlowym	Domu	Kultury	
przy	ul.	Łaskiej	46/48.		
	 Obecni	na	nich	będą	komen-
dant	Straży	Miejskiej	oraz	straż-
nicy	 zajmujący	 się	 profilaktyką	
i	prewencją.
	 –	 Mieszkańcy	 będą	 mieli	
okazję	zgłosić	najpilniejsze	pro-
blemy,	które	dostrzegają	w	swoich	
dzielnicach.	My	opowiemy	o	tym,	
w	 jakich	sprawach	może	pomóc	
Straż	Miejska,	i	że	nie	zajmujemy	
się	tylko	karaniem	babć	handlują-
cych	pietruszką	–	mówi	Tomasz 
Makrocki,	 komendant	 Straży	
Miejskiej.	 –	Wysłuchamy	opinii	
i	uwag	mieszkańców	dotyczących	
porządku	 i	 bezpieczeństwa	oraz	
funkcjonowania	naszej	jednostki.

Sprawa dla 
strażnika
„Straż Miejska z mieszkań-
cami i dla mieszkańców”.

fo
to

: A
da

m
 „

K
ru

k”
 W

ir
sk

i
fo

to
: R

en
at

a 
K

am
iń

sk
a



informator pacjenta Pabianickiego Centrum Medycznego

szpitala

W szpitalu po angielsku 
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Światowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia zdarza się raz w roku. W tym dniu w szczególny sposób 
doceniamy pracę wszystkich osób, które poświęcają swój trud pacjentom. 

Ochrona zdrowia to przecież nie tylko personel medyczny, chociaż odgrywa on szczególną rolę, ale również 
wszyscy pracownicy, wszystkie komórki, bez których leczenie nie byłoby możliwe.

To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie tychże pra-
cowników. Z tej okazji wszystkim pracownikom Pabianickiego Centrum Medycznego składamy serdeczne 
życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Prosimy przyjąć także podziękowania za zaangażowanie, z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów 
i aktywności lokalnej służby zdrowia w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych. 

prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz
prezes Zarządu Agnieszka Owczarek

dyrektor ds. medycznych Dorota Jędrzejczyk–Okońska

 Drugi rok z  rzędu do Pabianic 
przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy 
studiują medycynę. W zeszłe wakacje 
praktyki odbyło około osiemdziesięciu  
studentów. W tym jest ich ponad stu.
 –  Polscy lekarze są bardzo wy-
soko cenieni w  świecie, zwłaszcza 
w  Wielkiej Brytanii –  mówi doktor 
Adam Śmiałowski, specjalista chorób 
wewnętrznych z Oddziału Wewnętrz-
nego na V piętrze. – Na dodatek studia 
w Polsce są kilka razy tańsze niż np. 
w Anglii.
 Na Uniwersytecie Medycznym 
studiuje około 600 osób z  całego 
świata. Do nas przyjeżdża w tym roku 
ponad 100.

 – Podzieliłem ich na dwie grupy. 
Doktor Śmiałowski opiekuje się tymi, 
którzy mają praktyki z  chorób we-
wnętrznych, pediatrii i  intensywnej 
terapii. Pozostali są u nas na SOR–ze 
– wyjaśnia lekarz medycyny Lecho-
sław Dorożała, kierownik Szpitalne-
go Oddziału Ratownictwa, który jest 
koordynatorem praktyk studenckich.
 Przyszli lekarze pomagają w zabie-
gach pielęgnacyjnych, mierzą ciśnienie 

i uczą się, jak postępować z pacjentem. 
Na oddziałach szpitalnych i na SOR–ze 
są od lipca do końca września. Robią 
USG, pobierają krew.
 –  Pacjenci dobrze na nich re-
agują. Na oddziale jest bardzo miła, 
życzliwa atmosfera – zauważa doktor 
Śmiałowski.
 – Nie zauważyłem, by kiedykol-
wiek pacjenci SOR–u byli niezado-
woleni, że zajmują się nimi studenci 
anglojęzyczni –  dorzuca doktor 
Dorożała.
 Kim oni są?
 – Bardzo często to dzieci Polaków 
mieszkających od lat na emigracji, np. 
w USA czy Kanadzie. Na studia ro-

dzice wysyłają je do ojczyzny – mówi 
Śmiałowski. –  Miałem studenta 
z  Arabii Saudyjskiej, którego ojciec 
jest właścicielem dwóch szpitali. 
Chłopak studiuje w Polsce. Niektórzy 
są dziećmi osób, które studiowały 
u nas wiele lat temu. Dobrze wspo-
minają pobyt w  naszym kraju, więc 
dzieci też wysyłają do nas.
 Część studentów ma 120 godzin 
praktyk pielęgniarskich. Inni mają 

Ponad 100 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbywa praktyki
w naszym szpitalu. Przyjechali z całego świata, by u nas uczyć się zawodu lekarza

30 godzin zajęć medycyny ratunko-
wej. Kolejni muszą odbyć 90 godzin 
praktyk medycyny rodzinnej.
 – Są na prawie wszystkich oddzia-
łach szpitalnych –  mówi Dorożała. 
– Nie kierowałem ich tylko na gine-
kologię, żeby dodatkowo nie stresować 
przebywających tam pacjentek.
 Dlaczego studenci przyjeżdżają 
z Łodzi na praktyki aż do Pabianic?
 – Osoby, które były u nas na prak-
tykach studenckich rok temu, były 
z  nich bardzo zadowolone –  mówi 
Dorota Jędrzejczyk Okońska, dy-
rektor ds. medycznych w Pabianickim 
Centrum Medycznym. – Dlatego  w te 
wakacje było tak duże zainteresowanie 
odbyciem praktyk w naszej placówce.
 Przez ostatnie 4 lata praktyki 
nadzorował prof. dr hab. Ireneusz 
Majsterek z Uniwersytetu Medycz-
nego.
 – Praktyki w pabianickiej placówce 
są bardzo twórcze. Studenci są z nich 
zadowoleni i lubią na nie jeździć. Wy-
soka jest też jakość kształcenia w tej 
placówce –  wylicza prof. Majsterek. 
–  Trzeba pamiętać, że to jest grupa 
wielokulturowa. W Pabianicach udaje 
się stworzyć dla studentów bardzo 
dobrą atmosferę praktyk.
 Przyjechali po naukę ze Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Palestyny, USA, 
Kanady, Arabii Saudyjskiej… Na 
każdym roku studiuje około 200 osób. 
Są na kierunkach lekarskim i stoma-
tologicznym. Wszystkie zajęcia mają 
w języku angielskim.
 –  Mam nadzieję, że ta dobra 
współpraca z PCM będzie kontynu-
owana w następnych latach – podsu-
mowuje prof. Majsterek.



 Piątek, godz. 13.00. Wolne są tylko 
trzy, może cztery stoliki. Przy pozostałych 
około 20 osób je obiad. Dziś królują na sto-
likach pierogi z serem polane owocowym 
sosem. Na pierwsze danie była grochówka. 
Do każdego zestawu jest kompot.
 –  Stawiamy na polską kuchnię i  wi-
dać, że smakuje –  cieszy się Agnieszka 
Palińska, kierownik Działu Żywienia 
w  Pabianickim Centrum Medycznym. 
Mówi, rozglądając się po sali.
 Za zestaw obiadowy płaci się 12 zł. Ale 
jeśli wykupimy abonament 10–dniowy za 
100 zł, wtedy cena jednego zestawu obia-
dowego spada do 10 zł.
 Codziennie coś nowego, zawsze 
świeżego znajdują goście bufetu ERKA. 

Chwalą sobie kapuśniak, mannę na rosole, 
pomidorową czy grochówkę. Na drugie 
danie jest de volaille, karczek pieczony, 
roladka schabowa…
 – Mamy stałych klientów, którzy przy-
jeżdżają na obiad nawet z Bugaju – mówi 
Palińska. – U nas mają gwarancję, że co-
dziennie są świeżo ugotowane dania. Nie 
używamy polepszaczy smaku ani konser-
wantów. My gotujemy dla ludzi chorych, 
więc nasze dania są zdrowe i smaczne.
 Można tutaj wpaść tylko na zupę. Za 
spory talerz (pół litra) zapłacimy tylko 5 zł.
 – Bardzo lubię swoją pracę i  chciała-
bym, żeby kojarzono mnie na przykład 
z  polskim żurkiem. Z  bardzo dobrym 
żurkiem – mówi szefowa.
 To ona codziennie układa jadłospis 
i  pilnuje przepisów. Dba, by dania były 
urozmaicone.
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Zjesz obiad za 10 zł
Szpitalna kuchnia karmi dzień w dzień 400 osób. Klientów zaprasza też do bufetu ERKA urządzonego w piwnicach szpitala. 
Codziennie podają świeżo ugotowane dania obiadowe. Są śniadania i desery

ERKA jest czynna:
od poniedziałku do piątku 

7.00–19.00
w soboty, niedziele i święta 

9.00–17.00

Za ile się najesz w ERCE?
abonamenty obiadowe:
10–dniowe ................................ 100 zł
30–dniowe ................................ 270 zł

zestaw obiadowy .................... 12,00 zł
zupa ......................................... 5,00 zł
kanapka ................................... 3,50 zł
naleśnik ................................... 4,50 zł
śniadanie ................................. 6,50 zł

 –  Mam świetnego kucharza z  25–
letnim stażem. Do pomocy ma jeszcze 
jednego młodego kucharza –  wyjaśnia. 
– Zespół liczy aż 32 osoby, ale gotujemy 
dla 400 osób. Codziennie.
 Dania są dokładnie mierzone i ważone. 
Na talerzu dostaniemy 200 g ziemniaków, 
150 g mięsa i  100 g surówki. Do tego 
kompot – 250 ml. Ani grama mniej. Nawet 
pierogi trafiają na wagę. Każdy ma 3 dag.
 Obiady wydawane są w godz. 12.00–
17.00, ale do ERKI na jedzenie możemy 
wejść już o 7.00.
 – Rano wydajemy śniadania. Mogą przyjść 
na nie pacjenci szpitala, lekarze, pracownicy 
PCM i każdy, kto jest głodny – zachęca pani 
Agnieszka. – Na śniadania podajemy jajecznicę 
z dwóch jajek lub jajka sadzone.
 Do tego jest pomidor, masło, bułka. Za 
śniadanie płacimy 6,50 zł.

 – Smażymy też naleśniki. Są na słod-
ko z truskawkami i serem lub z jabłkiem 
i cynamonem. Kto lubi ostre dania, temu 
polecam naleśnika z parówką, posypanego 
żółtym serem z keczupem. Cieszy się u nas 
dużym powodzeniem – poleca.
 Za naleśnika z dodatkami zapłacimy 4,50 
zł. Do tego możemy wziąć kawę, herbatę, 
sok, wodę. Kto się spieszy, ten bierze bułkę na 
wynos. A w niej plaster kiełbasy szynkowej, 
spory kawałek dobrego żółtego sera, papryka, 
pomidor, rzodkiewka. Cena: 3,50 zł.
 – Ale hitem naszego baru są ciasta. Mar-
chewkowe, jabłecznik, torty, zebra – szybko 
znikają – wylicza Palińska. – Do kawy po-
lecam małego rogalika. Przepyszny.
 Kopiec kreta kusi z gabloty. Obok ciasto 
z bitą śmietaną. Za kilogram tortu z bitą 
śmietaną płacimy 29 zł. Ceny ciast wahają 
się od 18 do 23 zł za kilogram.
 – Ponieważ gotujemy w szpitalu, więc 
mamy dania też dla wegetarian i  dla 
bezglutenowców. Nawet ciasta dla nich 
pieczemy – wyjaśnia i wskazuje w gablocie 
na ciasto jaglane z serem.
 Co zjemy w bufecie? Są pyszne gołąbki, 
bigos, leczo... Wszystko gotowane tego same-
go dnia. Dla wegetarian są kotlety z kalafiora, 
brokułów, ziemniaków, jajek, kaszy gryczanej 
czy jaglanej. Podają nawet warzywne risotta.

Agnieszka Palińska z  wykształcenia 
jest technikiem żywienia zbiorowego. 
Zajmuje się tym od 17 lat.

 – Możemy urządzać bankiety, imieni-
ny czy rocznicę dla 15–20 osób. Robimy 
je bez alkoholu, bo jesteśmy w placówce 
medycznej – zaprasza Palińska.
 Kto raz spróbował, wraca.
 –  Jestem lekarzem w  tym szpitalu 
i  kiedyś na dyżury zamawialiśmy cate-
ring, ale nie zawsze byliśmy zadowoleni. 
Od kiedy mamy ERKĘ, jemy tylko tutaj 
– mówi pani doktor Anna. – Uwielbiam 
ich mięsa, surówki i  zdrowe koktajle. 
Dziś nie mam dyżuru, ale podjechałam 
z domu na obiad. I nie żałuję, bo są pie-
rogi. Robią je rewelacyjne.
 Za kilogram pierogów zapłacimy 22 zł.
 Bardzo często jedzenie zamawiają na 
wynos. Do domów biorą ciasta, pierogi, 
mięsa, zupy, surówki. Wielu zwolenników 
mają zdrowe koktajle. Na przykład zielony 
oczyszczający składa się z  kiwi, banana 
i  siemienia lnianego. Ale jest też koktajl 
z banana i truskawek czy z mango i jabłka.
 – ERKA ruszyła w  lutym. Udało się 
urządzić ładne miejsce, które pomógł 
zaprojektować Norbert Szewczyk z działu 
technicznego. Ten bufet to miejsce, gdzie 
ludzie spotykają się przy jedzeniu. To 
ważna chwila w ciągu dnia dla każdego. 
Dlatego zapraszam do nas – zachęca Pa-
lińska. – My karmimy smacznie i niedrogo. 

Pytanie do Adama Marczaka,
kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży:
Jakie są Pana zadania w Pabianickim Centrum Medycznym?
 – Jednym z nich jest pozyskiwanie nowych pacjentów dla Pabia-
nickiego Centrum Medycznego. Po dwumiesięcznych rozmowach 
udało się namówić spółki, instytucje budżetowe i  prywatne firmy, 
by skorzystały z usług naszej Poradni Medycyny Pracy. Badania okresowe, kontrolne 
i przed podjęciem pracy oferujemy w bardzo dobrej cenie. Ale najważniejsze, że są to 
badania wykonane rzetelnie. Będą z nich korzystać między innymi pracownicy szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. Dołączył do nas Zespół Szkół Specjalnych. To 
około 1000 nowych pacjentów. Złożyliśmy oferty Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu. Nasz dział zajmuje się też pozyskiwaniem 
sponsorów i informowaniu pacjentów o komercyjnej działalności naszej spółki.
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To jeden z  nowocześniejszych, jak nie 
najnowocześniejszy gabinet psychologa 
transportu w mieście?
 – Możliwe, bo wyposażony jest w bar-
dzo nowoczesną aparaturę psychologiczną, 
połączoną z  systemem komputerowym. 
Dzięki temu wszystkie wyniki są natych-
miast przeliczane. Pacjent tuż po badaniu 
otrzymuje orzeczenie psychologiczne.

Jakie obszary bada psycholog transportu?
 – Zajmuję się diagnozą psychologiczną 
tych cech, które są istotne w prowadzeniu 
pojazdów. Skupiam się na ocenie trzech 
głównych obszarów funkcjonowania 
człowieka: intelekt, osobowość i  spraw-
ność psychomotoryczna. Służą mi do tego 
rozmowa, testy psychologiczne i aparaty. 
Celem badania psychologicznego jest 
stwierdzenie, czy dana osoba nie stanowi 
zagrożenia dla siebie i dla innych uczest-
ników ruchu drogowego.

Kto musi się poddać takim badaniom?
 –  Znaczną część moich k lientów 
stanowią kierowcy i kandydaci na kierow-
ców zawodowych, wykonujący transport 
drogowy bądź przewóz osób (np. kie-
rowcy taxi). Oprócz nich także kierowcy 

pojazdów uprzywilejowanych, instruk-
torzy i  egzaminatorzy nauki jazdy. I  jest 
to niewątpliwie grupa najsprawniejszych 
kierowców. Kierowane są do mnie także 
osoby, którym zostało zatrzymane prawo 
jazdy –  za jazdę pod wpływem alkoholu 
bądź innych substancji psychoaktywnych, 
za spowodowanie wypadku drogowego. 
Badam też osoby, które przekroczyły limit 
24 punktów karnych.

A  operatorzy wózków widłowych nie 
potrzebują przejść testów?
 –  Potrzebują. Dlatego współpracuję 
z  Poradnią Medycyny Pracy. Wykonuję 
badania i konsultacje osób wykonujących 
pracę wymagającą szczególnej sprawności 
psychomotorycznej, na przykład właśnie 
operatorów wózków widłowych. Ale też 
kierujących pojazdami służbowymi w ra-
mach obowiązków zawodowych.

Jak wygląda takie badanie psycholo-
giczne?
 – Można je podzielić na dwie części: 
pisemną i praktyczną. Najpierw wypełnia 
się testy psychologiczne i  udziela odpo-
wiedzi na pytania zawarte w  ankiecie 
osobowej. Natomiast w  drugiej części 

Żeby kierowca był
bezpieczny w drodze
Pracownia psychologiczna w Pabianickim Centrum Medycznym funkcjonuje od roku.
Badania pacjentów przeprowadza psycholog transportu Marta Skrzyńska

osoba poddawana jest badaniom na 
aparatach. I  tutaj, w  zależności od 
stanowiska, oceniana jest między in-
nymi koordynacja wzrokowo–rucho-
wa i czas reakcji psychomotorycznej, 
czyli tak zwany refleks. Od 2014 roku 
obowiązuje nowe Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie badań 
psychologicznych, które wykluczyło 
z zakresu moich badań ocenę funkcji 
wzrokowych. Teraz ocena widzenia 
stereoskopowego (przestrzennego) 
i widzenia w mroku należy do lekarza 
okulisty. Natomiast, ze względu na 
to, że posiadam w pełni wyposażoną 
pracownię, w tym ciemnię kabinową, 
wykonuję także te badania. Oczywi-
ście na zlecenie lekarza.

Dobrze jest wiedzieć, jakie się ma moc-
ne strony, a  kiedy trzeba uważać za 
kierownicą, bo np. gorzej widzimy po 
zmierzchu.
 – To prawda, a takie badania pozwalają 
pacjentowi dowiedzieć się więcej na swój 
temat. Bezpośrednio po przeprowadzeniu 
badania wydaję orzeczenie psychologiczne. 
Oprócz tego, wszystkie uzyskane wyniki 
staram się dokładnie omówić z pacjentem, 
by właśnie zwrócić jego uwagę na mocne 
i słabe strony funkcjonowania. Taka infor-
macja zwrotna jest bardzo cenna dla osoby 
badanej, gdyż pozwala skorygować pewne 
zachowania i tym samym przekłada się na 
bezpieczeństwo na drodze.

Czy badanie trwa długo?
 – W większości osób godzina w zupeł-
ności wystarcza. Czas może się wydłużyć 
w przypadku osób skierowanych przez starostę. 
W takim badaniu poszerza się zakres ocenia-
nych obszarów funkcjonowania. Wtedy już nie 
tylko badam sprawność psychomotoryczną, ale 
czasem należy stwierdzić, czy badany np. nie 
przejawia cech uzależnienia. W przypadku 
osób po wypadku drogowym badam, czy nie 
występuje lęk przed prowadzeniem pojazdu 
(tzn. zespół stresu pourazowego). Długość 
spotkania jest uzależniona od celu i rodzaju 
badania, i jest to bardzo indywidualne. 

Jak często powinniśmy wykonać takie 
badania?
 – Kierowcy zawodowi, zgodnie z usta-
wą o kierujących pojazdami, wykonują ba-
dania psychologiczne co 5 lat do momentu 
ukończenia 60. roku życia. Natomiast oso-
by po sześćdziesiątce muszą przejść takie 
badanie co 2,5 roku. Jeśli chodzi o często-
tliwość takich badań z zakresu medycyny 

pracy (operatorzy i kierujący samochodami 
służbowymi) o terminie kolejnego badania 
decyduje lekarz profilaktyk.

O czym nie powinniśmy zapomnieć idąc 
do Pani na badanie? 
 – Trzeba mieć dowód osobisty, prawo 
jazdy (w przypadku kierowców) i skiero-
wanie na badanie (jeśli zostało wystawione 
przez lekarza bądź starostę). Na bada-
niu niezbędne będą także okulary bądź 
soczewki do czytania i  do prowadzenia 
samochodu.

Jak należy przygotować się na badanie 
psychologiczne?
 – Przede wszystkim należy pamiętać 
o tym, aby być w dobrej kondycji. Warto 
stawić się na badanie wypoczętym, wyspa-
nym i najedzonym. Nie należy spożywać 
alkoholu (ani innych substancji psycho-
aktywnych) przez co najmniej 48 godzin 
przed badaniem. I  to, co najważniejsze, 
nie obawiać się spotkania z psychologiem. 
Nadmierny stres może nas paraliżować 
i negatywnie wpływać na wyniki. Dokła-
dam wszelkich starań, by zapewnić bada-
nemu „komfortowe” warunki i by badanie 
przebiegało w przyjaznej atmosferze.

Czy długi jest czas oczekiwania na wizytę?
 –  Istnieje możliwość zapisów w  do-
godnym terminie dla pacjenta. Zazwyczaj 
umówić się można z dnia na dzień lub tego 
samego dnia.

Pracownia psychologiczna 
w Pabianickim Centrum Medycznym, 

ul. Jana Pawła II 68.

Zapisy na wizytę do psychologa 
transportu Marty Skrzyńskiej 

 pod tel. 506 770 382. 

 –  Na badania do Poradni Medycyny 
Pracy zawsze kieruje pracodawca – wyjaśnia 
lekarz Ewa Kuźniak. – W zależności od 
czynników szkodliwych czy uciążliwych kie-
rujemy na dodatkowe badania do specjalisty.
 Może to być okulista, neurolog, laryn-
golog. W zależności od warunków pracy, 
kierują na badanie rtg, ekg, spirometrię czy 
badania psychologiczne.
 Jak dostać się na wizytę? Wystarczy 
przyjść ze skierowaniem. Za badanie płaci 
pracodawca. 
 – Umawiamy pacjenta na wizytę na kon-
kretną godzinę. Jeśli jest konieczna konsultacja 
u specjalisty, też wyznaczamy godzinę wizyty 
– zapewnia doktor Kuźniak. – Godziny wyzna-
czane są tak, by wygodnie było pracownikowi. 
Nie musi czekać w kolejce na wizytę.
 Pacjenci, którzy są zainteresowani od-
płatnym skorzystaniem z  porady lekarza 
specjalisty, mogą taką poradę uzyskać po uisz-
czeniu w punkcie kasowym kwoty 50 zł. Jeżeli 
w trakcie wizyty lekarz specjalista stwierdzi 
konieczność przeprowadzenia dodatkowych 

zabiegów lub badań, pacjent będzie musiał za 
te dodatkowe świadczenia zapłacić.
 Pacjenci wysyłani na konsultacje do 
specjalisty (neurologa, okulisty, laryngo-
loga) na badania profilaktyczne z zakresu 
medycyny pracy, przyjmowani są w pierw-
szej kolejności.
 Osoby zgłaszające się na badania pro-
filaktyczne winne okazać się dowodem 
tożsamości.
 Poradnia Medycyny Pracy działa w Pa-
bianickim Centrum Medycznym przy ul. 
Jana Pawła II 68 (gabinet 107 D). Tel. 42 
22 53 877 lub 506 770 382.
 Przyjmują: lek. med. Bożenna Orze-
łowska (specjalista chorób wewnętrz-
nych) w poniedziałki i czwartki w godz. 
11.00–13.00, lek. med. Ewa Kuźniak 
(specjalista anestezjolog) w środy i piątki 
w godz. 14.15–16.15. Rejestracja odbywa 
się bezpośrednio w  poradni, w  godzi-
nach: poniedziałek 10.00–16.00, wtorek 
11.00–17.00, środa 11.00–17.00, czwartek 
10.00–16.00, piątek 11.00–17.00.

Pracownik porządnie przebadany
Każdy pracownik powinien regularnie przechodzić badania okresowe. 
Nowy pracownik przechodzi badania wstępne. Po chorobie dłuższej 
niż 30 dni należy przeprowadzić badanie kontrolne
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Centrala Szpitala
tel. 42 22 53 500/501

Poradnie dla dorosłych:
 Z Poradnia Urologiczna 

42 22 53 869
 Z Poradnia Nefrologiczna 

42 22 53 876
 Z Poradnia Onkologiczna 

42 22 53 876
 Z Poradnia Gastroenterolo-

giczna 
42 22 53 867

 Z Poradnia Okulistyczna 
42 22 53 858/859

 Z Poradnia Ginekologiczno–
Położnicza 
42 22 53 868

 Z Poradnia Diabetologiczna 
42 22 53 874

 Z Poradnia Chirurgiczna 
42 22 53 861

 Z Poradnia Chir. Naczyniowej 
42 22 53 861

 Z Poradnia Urazowo 
–Ortopedyczna 
42 22 53 866

 Z Poradnia Neurologiczna 
42 22 53 856

 Z Poradnia Gruźlicy 
i Chorób Płuc 
42 22 53 871

 Z Poradnia 
Medycyny Pracy 
42 22 53 877

 Z Poradnia 
Otolaryngologiczna 
42 22 53 865

 Z Poradnia Kardiologiczna 
42 22 53 836

 Z Poradnia Ortodontyczna 
42 22 53 885

 Z Poradnia Chirurgii 
Stomatologicznej 
42 22 53 863

 Z Poradnia Stomatologiczna 
42 22 53 880

Poradnie dla dzieci:
 Z Poradnia Alergologiczna 

42 22 53 882
 Z Poradnia Chirurgiczna 

42 22 53 862
 Z Poradnia Neonatologiczna 

42 22 53 862
 Z Poradnia Preluksacyjna 

42 22 53 839
 Z Poradnia Leczenia Wad 

Postawy 
42 22 53 866

 Z Poradnia Neurologiczna 
42 22 53 878

 Z Poradnia Psychologiczna 
42 22 53 878

 Z Poradnia Okulistyczna 
42 22 53 858/859

przychodnie specjalistyczne

Zapisy w godzinach 7.00–18.00
Rejestracja Ogólna: tel. 42 22 53 855, 42 22 53 854

 Procesy zachodzące w  obrębie jelit 
i  jelitowa mikrobiotyka (bakteryjna flora 
naszych jelit) mogą wywierać wpływ na 
ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Mózg, 
jelita i wspomniana flora bakteryjna są ze 
sobą powiązane poprzez coś, co w medy-
cynie nazywamy osią mózgowo–jelitową 
(dokładniej mózg–jelita–mikrobiota). Jest 
ona dwukierunkowym szlakiem komuni-
kacyjnym, obejmującym drogę neuronalną, 
endokrynną i immunologiczną.
 Do mechanizmów neuronalnych zali-
czamy jelitowy układ nerwowy z wieloma 
neurotransmiterami i  neuromodulatora-
mi, w  które należy włączyć serotoninę, 
acetylocholinę i kortykoliberynę. Tym, co 
stanowi swego rodzaju autostradę łączącą 

jelita z mózgiem, jest nerw błędny. Prze-
kazuje on sygnały z mózgu do mikrobioty 
jelitowej, jak i  w  drugą stronę. Jest to 
główna droga komunikacyjna pomiędzy 
jelitową mikrobiotą i OUN. Wiele badań 
pokazuje, że komórki prozapalne (cytokiny 
prozapalne) mogą wywierać bezpośredni 
wpływ na OUN poprzez aktywację włó-
kien nerwu błędnego, które przekazują 
bodźce bezpośrednio do odpowiednich 
rejonów w mózgu.
 Do mechanizmów endokrynnych 
należy m.in. kortyzol – dobrze wszyst-
kim znany jako hormon stresu. Jak sama 
nazwa wskazuje, uwalniany jest on pod 
wpływem stresu i  może oddziaływać 
na komórki odpowiadające za naszą 
odporność i wpływać na skład, funkcje 
mikrobioty jelitowej. Natomiast sama 
mikrobiota jelitowa potrafi produkować 
liczne neurohormony. Mało kto wie, że 
90 proc. hormonu szczęścia (jak określa 
się serotoninę) produkowane jest wła-
śnie w  jelitach. Dotyczy to melatoniny 
– odpowiedzialna za nasz sen, histaminy 
– odpowiedzialna za reakcje alergiczne 
i  rozszerzanie naczyń krwionośnych, 
GABA –  neuroprzekaźnik odpowie-
dzialny za rozluźnienie mięśni, zmniej-
szenie pobudliwości, ułatwienie zasy-
piania, łagodzenie objawów lękowych 
i uspokojenie, oraz inne jak choćby ka-
techolamina czy acetylocholina. Ponadto 
mikrobiota produkuje krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe (SCFA).
 Wszystkie te substancje odpowiadają za 
komunikację w obrębie mózgu i  za nasze 

Przez żołądek do mózgu
Od dawna wiadomo, że mózg reguluje funkcje jelit. Ostatnio zwrócono uwagę na odwrotny kierunek tego zjawiska

zachowanie. Najlepszym przykładem jest 
zmiana zawartości kwasów tłuszczowych 
SCFA w  jelitach dzieci z  autyzmem, co 
stwierdzono w  badaniach ich kału. Po-
twierdzają to eksperymenty na zwierzętach, 
którym podano krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (imitując ich proporcje jak 
u dzieci autystycznych), spowodowało to 
zachowania autystyczne i agresję zwierząt.
 Mikrobiota może wywierać bezpośred-
ni wpływ na układ immunologiczny. Licz-
ne badania wykazały, że bakterie jelitowe 
mogą obniżać stężenie cytokin prozapal-
nych i modulować ich odpowiedniki prze-
ciwzapalne. Cytokiny prozapalne oprócz 
zwiększenia przepuszczalności bariery 
jelitowej mogą powodować przesunięcie 
tryptofanu ze szlaku produkcji serotoniny 
do metabolizmu w  szlaku kinurenino-
wym, zmniejszając stężenie serotoniny, 
a tym samym zwiększając neurotoksyczne 

i neuroekscytacyjne działanie metabolitów 
tryptofanu, m.in. kwasu chinolinowego 
i 3–hydroksy–kinureniny.
 Częste współwystępowanie zaburzeń 
w  obrębie jelit takich jak zespół jelita 
drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego czy choroba Leśniowskiego–
Crohna są ściśle powiązane ze złą kondycją 
mikroflory jelitowej, jak również zaburze-
niami psychicznymi. Już na początku XX 
w. pojawiły się hipotezy, że schizofrenia 
ma swoje źródło w przewodzie pokarmo-
wym. W  badaniach przeprowadzonych 
pośmiertnie przez włoskiego psychiatrę 
Vito Maria Buscaino wykazano u 82 proc. 
pacjentów chorujących na schizofrenię 
zmiany zapalne w przewodzie pokarmo-
wym, które histologicznie były podobne 
do celiakii. Z kolei badania wpływu diety 
bezglutenowej na osoby chorujące na schi-
zofrenię wykazały jej terapeutyczne działa-
nie – objawy chorobowe zmniejszały swoje 
nasilenie. Rola przewodu pokarmowego 
wydaje się kluczowa także w patogenezie 
autyzmu. U dzieci chorujących na autyzm 
wykazano liczne zmiany o  charakterze 
zapalnym.
 Ze względu na ogromną ilość i niezwy-
kłą złożoność funkcji mikrobioty w prze-
wodzie pokarmowym, której masa wynosi 
1–3 kg u dorosłego człowieka, określa się 
je mianem „zapomnianego narządu”. Sta-
nowi ona 10 razy większą liczbę komórek 
niż liczba wszystkich komórek ludzkiego 
organizmu i  150 razy więcej genów niż 
zawiera ludzki genom.
 Jak widać to, czym się odżywiamy, nie po-
zostaje obojętne dla naszego organizmu, a tym 
bardziej na kondycję naszego mózgu. Dlate-

go zachęcam wszystkich 
do zdrowego odżywiania 
i aktywnego trybu życia. 
A tych, którzy borykają się 
z problemami przewodu 
pokarmowego lub różnego 
rodzaju zaburzeniami psy-
chicznymi, do konsultacji 
z lekarzem i wprowadzenia 
odpowiedniej probiotyko-
terapii.
  W  tym kontekście 
stwierdzenie „przez żo-
łądek do serca” nabiera 
całkiem nowego znacze-
nia. Nasze emocje, re-
akcje i niektóre odruchy, 
które kojarzymy z uczu-
ciowością, a utożsamiamy 
z  sercem, tak naprawdę 
są zależne od wzajemnej 
relacji bakterii w  jelitach 
i mózgu. Czyżby naszym 
sercem był mózg? 

Daniel Nolberczak
lekarz stażysta

Pabianickie Centrum 
Psychiatryczne

To się może przydać

W Pabianickim Centrum Medycznym 
działa pełnomocnik ds. praw pacjenta 
– Emilia Rosiak. Telefon kontaktowy: 
512 186 549.
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	 Komisja	konkursowa	w	skła-
dzie: prezydent miasta, honorowi 
obywatele Pabianic, radni i na-
czelnik	wydziału	zajmującego	się	
oświatą	 zdecydowała	 przyznać	
nagrody	8	uczniom.	Wybrali	naj-
zdolniejszych	w	trzech	kategoriach:	
sport,	nauka,	kultura	i	sztuka.
	 Po	1.000	zł	(nagroda	jednora-
zowa)	komisja	przyznała	w	dzie-
dzinie nauki: Paulinie Kaźmier-
czak, Annie Ozimek, Jakubowi 
Ranszowi i Aleksandrowi Wło-
darczykowi.	W	dziedzinie	spor-
tu	 nagrodę	 otrzymali:	Adrian 
Krawczyk i Julia Krempińska, 
a	w	dziedzinie	sztuki	– Weronika 
Książczyk i Mikołaj Łoś.
	 Taką	uchwałę	przedstawiono	
radnym miejskim na sesji 15 

Jedyne pabianickie ron-
do ma nazwę. Darmowe 
przejazdy dla najmłod-
szych krwiodawców. 

	 Rondo	na	 skrzyżowaniu	ulic	
Waltera–Jankego	 z	 20	Stycznia	
będzie	 nosiło	 nazwę	 Krwio-
dawców	Polskiego	Czerwonego	
Krzyża.	Tak	 zdecydowali	 radni	
miejscy.	 Na	 sesji	 Rady	Miej-
skiej	 zapadła	 też	 inna	 decyzja	
w	 sprawie	 krwiodawców.	Rad-
ni	 zdecydowali,	 że	 uczniowie	
–	honorowi	krwiodawcy	–	mogą	
korzystać	 bezpłatnie	 z	 autobu-
sów	miejskich	 na	 stałe.	 „Za”	
głosowało	21	radnych.
	 –	 Bezpłatne	 korzystanie	
z	MZK	 dotyczy	 kobiet,	 które	
oddały	krew	w	ciągu	3	miesięcy	

Mamy ośmioro 
stypendystów
35 uczniów pabianickich podstawówek i gimnazjów 
starało się o stypendium dla najzdolniejszych.

września.	Została	przyjęta	jedno-
głośnie.
	 Wręczenie	 nagród	 nastąpi	
prawdopodobnie	na	uroczystości	
z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej	 (tzw.	Dzień	Nauczy-
ciela)	14	października.
	 W	tym	roku	o	nagrodę	Rady	
Miejskiej	 dla	 najzdolniejszych	
uczniów	ubiegało	się	35	uczniów	
pabianickich	podstawówek	i	gim-
nazjów.	 Zdecydowana	 więk-
szość	wniosków	dotyczyła	 osób	
chwalących	 się	 nieprzeciętnymi	
osiągnięciami	w	 zakresie	 nauki	
i	 dlatego	 aż	 cztery	osoby	otrzy-
mały	nagrody	w	tej	dziedzinie.
	 W	ubiegłym	 roku	wpłynęły	
32	wnioski,	nagrodzono	ośmioro	
uczniów.	(sky)

Rondo Krwiodawców
i	mężczyzn,	którzy	oddali	krew	
w	ciągu	2	miesięcy	–	wyjaśnia	
Marcin Chmielewski	z	Urzędu	
Miejskiego.	–	Darmowe	przejaz-
dy	są	tylko	w	autobusach	miej-
skich.	 Podczas	 kontroli	 trzeba	
okazać	 się	 legitymacją	 szkolną	
i	 legitymacją	krwiodawcy	oraz	
spełniać	warunki,	które	wymie-
niłem.
	 Przeliczono,	że	w	2014	roku	
młodzież	szkół	ponadgimnazjal-
nych	 oddała	 186.750	ml	 krwi,	
w	ubiegłym	roku	oddała	232.200	
ml	 krwi.	Uczniowie	 korzystali	
z	 tego	 powodu	 z	 darmowych	
przejazdów	 autobusami	MZK.	
Szacowany	 koszt	 utraconych	
dochodów	miasta	z	powodu	nie-
sprzedanych	 biletów	 to	 40.000	
zł	w	skali	roku.

	 –	Ale	promowanie	honorowe-
go	krwiodawstwa	w	środowisku	
młodzieży	szkolnej	jest	bezcenne	
–	 stwierdza	Andrzej Różański, 
naczelnik	Wydziału	 Infrastruk-
tury Technicznej, wnioskodawca 
tegorocznej	uchwały.
	 O	 bezpłatne	 przejazdy	 dla	
uczniów	 –	 honorowych	 krwio-
dawców	–		walczyła	w	2014	roku	
radna Aleksandra Stasiak.
	 –	Takie	uprawnienie	do	bez-
płatnych	przejazdów	sprawiłoby,	
że	więcej	osób	oddawałoby	krew.	
To	często	jedyny	i	wciąż	niezbęd-
ny	 lek	 ratujący	 życie	 –	mówi.	
–	W	mieście	mamy	około	600	peł-
noletnich	uczniów	we	wszystkich	
szkołach	 ponadgimnazjalnych.	
Co	 czwarty	 oddaje	 honorowo	
krew.	A	krew	jest	bezcenna.	(sky)

Bożenna Kozłowska, 
Iwona Marczak i Andrzej 
Żeligowski mają dość 
ataków kolegów z PiS.

	 –	 Od	 8	 miesięcy	 jesteśmy	
przez	część	kolegów	z	PiS	sys-
tematycznie pomawiani 
o	 zdradę,	 polegającą	 na	
nieposłuszeństwie	w	głoso-
waniu	 –	mówi	Żeligowski,	
przewodniczący	Rady	Miej-
skiej.
	 Nie	rozumie,	jak	miał	nie	
głosować	za	absolutorium	dla	
prezydenta, skoro wiceprezy-
dentem	w	 2015	 był	 senator	
Maciej Łuczak	(PiS).	Radni	
wskazują	na	inne	przykłady.

Nieposłuszni zabierają głos

Pabianicki zespół Quinte-
to el Tango w najbliższy 
weekend zagra w finale 
ogólnopolskiego festiwalu 
„Pamiętamy o Osieckiej”.

	 Zespół	 Quinteto	 el	 Tango	
łączy	 pracę	 zawodową	 i	 mu-
zyczną	 pasję.	 Tworzą	 go:	 Ewa	
Kaczmarek–Lewera	(fortepian),	
Rafał	Rydyger	(skrzypce),	Jacek	
Matuszewski	 (gitara),	 Bartło-
miej	Dyner	(kontrabas),	Maciej	
Ćwikliński	(akordeon).	Wszyscy	
są	nauczycielami	w	Państwowej	
Szkole	Muzycznej	I	i	II	stopnia	
w	 Pabianicach.	 Zespół	 działa	
zaledwie	 od	 4	 lat,	 a	 już	może	
się	pochwalić	ogromnym	sukce-
sem.	W	2013	roku	wydał	płytę.	
W	 tym	 zakwalifikował	 się	 do	
konkursu	i	festiwalu	„Pamięta-
my	o	Osieckiej”.	

	 –	 Gdybyśmy	 zagłosowali	
tak,	jak	chciała	grupa	młodych	
radnych	 PiS,	 nie	 byłoby	 nawet	
leżaków	 na	 Lewitynie.	 A	 już	
o	 remontach	chodników	 i	dróg	
nie	 wspomnę	 –	 dodaje	 radna	
Marczak.

	 Radna	Kozłowska	nie	wyobra-
ża	sobie,	jak	ma	głosować	przeciw	
inwestycjom	w	mieście.
	 –	Nas	wybrali	mieszkańcy.	
I	właśnie	wobec	wyborców	mamy	
obowiązek	 pracować	 dla	 dobra	
miasta	–	dodaje	radna.	(ren)

Osiecka w wersji tango
	 W	eliminacjach	wzięło	udział	
172	 solistów	 i	 zespołów.	 Do	
koncertu	 finałowego	dostało	 się	
zaledwie	9	 solistów	 i	2	zespoły.	
Jednym	 z	 nich	 jest	 pabianickie	
Quinteto	el	Tango.
	 –	W	 tym	 roku	 do	 konkursu	
wyjątkowo	 zakwalifikowały	 się	
dwa	 zespoły	 –	 mówi	 Maciej	
Ćwikliński.	–	Dla	nas	 to	pierw-
szy	tak	duży	festiwal,	w	którym	
wzięliśmy	udział.
	 –	 Pierwszy	 udział	 i	 od	 razu	
sukces	–	dodaje	z	uśmiechem	Ewa	
Kaczmarek–Lewera.
	 Na	potrzeby	 festiwalu	Quin-
teto	el	Tango	podjęło	współpracę	
z	wokalistką	jazzową,	Agnieszką 
Pędziwiatr–Płuciennik.	
	 –	To	dla	mnie	nowe	doświad-
czenie	–	mówi	wokalistka.	–	Po	
raz	 pierwszy	 miałam	 okazję	
zaśpiewać	 z	muzykami	klasycz-
nymi.

	 Z	 reper tua ru	 Agnieszk i	
Osieckiej	 zespół	wybrał	 utwory	
„Obibok”	 i	 „Wariatka	 tańczy”.	
Kompozycją	zajęli	się	rdzenni	Ar-
gentyńczycy:	Gustavo Michalik 
i Matias Gibbo	 (Tango	 ideas).	
Interpretacja	należała	 jednak	do	
pabianickiego	zespołu.
	 –	Chcemy	pokazać	te	utwory	
w	nowej	szacie,	w	zupełnie	innej	
aranżacji.	 Chcemy	 dać	 coś	 od	
siebie	–	mówi	Ćwikliński.
	 Muzycy	do	eliminacji	konkur-
su	 przygotowywali	 się	 zaledwie	
trzy	tygodnie.	
	 –	Warsztatowo	byliśmy	przy-
gotowani,	więc	nie	potrzebowali-
śmy	dużo	czasu.	Z	każdą	kolejną	
próbą	te	kompozycje	jedynie	doj-
rzewają,	za	każdym	razem	różne	
elementy	mają	 inne	 brzmienie	
–	dodaje	muzyk.
	 Finał	„Pamiętamy	o	Osiec-
k iej” 	 odbędzie	 się 	 w	 War-

szawie.	 W	 najbliższą	 sobotę	
publ iczność	 wysłucha	 kon-
certów	w	Muzeum	 Powstania	
Warszawskiego.	W	 niedzielę	
uczestn icy	 fest iwa lu	 swoje	
utwory	 wykonają	 w	 stud iu	
rozgłośn i 	 Polsk iego	 Rad ia	
„Trójka”.	 Audycja	 o	 godzinie	
19.05.	Podczas	ostatniego	dnia	
finału	 (poniedziałek)	 muzycy	
zagrają	 po	 jednym	 utworze,	
wybranym przez jury na scenie 
warszawskiego	 Teatru	 Roma.	
Wtedy	też	zapadnie	werdykt.	

	 Dla	Quinteto	el	Tango	występ	
przed	taką	publicznością	nie	jest	
niczym nowym, ale skala wyda-
rzenia	pozostawia	tremę.
	 –	Gra	dla	publiczności	zawsze	
jest	wyzwaniem,	to	zupełnie	coś	
innego	 niż	 próba.	 Publiczność	
daje	zespołowi	siłę	podczas	kon-
certu.	Nie	chcemy	myśleć	o	zwy-
cięstwie,	 zależy	 nam	 na	 tym,	
by	 się	 pokazać	 i	 dobrze	 bawić	
–	podsumowuje	Ćwikliński.

Magdalena Figas

Quinteto el Tango w Fabryce Wełny. Stoją (od lewej): Maciej 
Ćwikliński (szef zespołu), Rafał Rydyger, Agnieszka Pędziwiatr–
Płuciennik, Ewa Kaczmarek–Lewera, Bartłomiej Dyner oraz 
poniżej Jacek Matuszewski
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Tytuł najlepszej drużyny wywalczyła po raz ko-
lejny OSP z Dobronia. To są aktualni mistrzowie 
powiatu pabianickiego

 Na terenie boiska przy OSP 
w Ldzaniu rozegrano gminne za-
wody sportowo–pożarnicze drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Dobroń. Wzięło 
udział 11 drużyn: kobieca drużyna 
(poza klasyfikacją) i 8 drużyn 
męskich. Poza konkurencją wystar-
towały dwie drużyny młodzieżowe 

z OSP Dobroń. Sędzią głównym 
był młodszy  kapitan Tomasz Zych 
z Komendy Powiatowej PSP w Pa-
bianicach, a liniowymi druhowie 
z powiatu pabianickiego. Zawody 
rozegrano w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7 razy 50 me-
trów z przeszkodami i ćwiczenie 
bojowe. Drużyna kobieca OSP 
Dobroń: sztafeta 87,30, ćwiczenie 
69,86. Wynik: 157,19.
 Zawody wygrała drużyna 
z OSP Dobroń w składzie: Łukasz 
Madej, Przemysław Tomaszew-
ski, Damian Strzelec, Krystian 
Gajzler, Sebastian Kozłowski, 
Mariusz Misiak, Marcin Jurek, 
Łukasz Jurek i Kamil Jopek. Na 

Strażak na medal
drugim miejscu uplasowała się 
drużyna OSP Orpelów: Tomasz 
Karpiński, Mateusz Barabasz, 
Dominik Szkudlarek, Krzysztof 
Bojo, Kamil Marciniak, Maciej 
Bojo, Łukasz Kluch, Arkadiusz 
Karpiński, Adam Wartalski.
 Trzecie miejsce zajęła ekipa 
z OSP Markówka: Wojciech Stawiak, 

Marcin Stawiak, Jan Maląg, Adam 
Maląg, Adam Socha, Damian Socha, 
Marian Socha, Bartłomiej Klimczak, 
Mateusz Waszczak–Otomański.
 – Co roku w naszej gminie są 
organizowane zawody dla zespo-
łów OSP i manewry – mówi wójt 
Robert Jarzębak.

Wójt Robert Jarzębak z najmłodszym druhem OSP Chechło 
4–letnim Miłoszem Koziełem

Klasyfikacja generalna:
1. OSP Dobroń 102,44
2. OSP Orpelów 111,56
3. OSP Markówka 113,25
4. OSP Róża 117,64
5. OSP Mogilno 122,07
6. OSP Morgi 126,41
7. OSP Ldzań 127,86
8. OSP Chechło 142,08

78 druhów walczyło o tytuł najlepszej drużyny. Wygrała drużyna OSP Dobroń
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Druhowie: Mariusz Krulik (komendant gminny OSP Dobroń, Tomasz 
Gertner (naczelnik OSP Srebrna) i młodszy  kapitan Tomasz Zych 
(Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach)

Kobieca drużyna OSP Dobroń: Karolina Prusisz, 
Emilia Rykała, Anna Urbańska, Kinga Otomańska, 
Marzena Otomańska, Wiktoria Renkowska, Marta 
Janeczek, Natalia Krulik

Drużyna MDP żeńska: Klaudia Janeczek, Sandra Przedźwięk, 
Patrycja Marciniak, Sandra Janeczek, Karolina Owczarz, Julia 
Augustyniak, Natalia Szalewska, Natalia Małek, Natalia Presińska

Drużyna MDP męska: Oliwier Kowalczyk, Adrian Królik, Michał 
Minias, Oliwier Konieczny, Grzegorz Krajewski, Sebastian Żychowski, 
Gabryś Jurek, Mikołaj Minkiewicz, Patryk Strzelec, Szymon Tobiasz
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ZATRUDNIĘ pomocników na budowę 
i wykończenia.

ZATRUDNIĘ pomocników na budowę 
i wykończenia. Tel. 665 352 524.

MAGAZYNIERA  zatrudnię.  CV  na 
dtilani@hotmail.com lub do hurtowni 
Tkanin Arti, ul. Pabianicka 74, 95–030 
Rzgów.

ZATRUDNIĘ  do mycia  i  sprzątania 
samochodów. Kontakt  osobisty  do 
25 lat. Rzgowska 43F.

ZATRUDNIĘ młodą  i  dyspozycyjną 
do pracy w barze. Tel. 572 354 095.

MĘŻCZYZNĘ do prac  fizycznych do 
skupu złomu. Tel. 605 220 251.

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C. Tel. 502 
775 194.

MŁODEGO  do  wykończeń  wnętrz 
z  praktyką  zatrudnię.  Tel.  606  32 
70 90.

POMOC  na magazynie,  pełen  etat, 
od zaraz. Tel. 609–100–879. Nr cert. 
5088.

SZWACZKI  do  pieluszek Pabianice. 
Do   z a k ł a d u   i   c h a ł u pn i c z o . 
Tel. 604 491 015.

D E K A R Z Y   z a t r u d n i ę . 
Tel. 795 912 912.

K U C H A R Z A   z a t r u d n i ę . 
Tel. 695 591 220.

MŁODA do pracy w gastronomii.

MURARZY do dociepleń i wykończeń 
wnętrz – zatrudnię. Tel. 697 961 621.

KIEROWCĘ z samochodem zatrudni 
firma gastronomiczna.

POSZUKUJĘ   pracowników  do 
dociepleń  i  prac wykończeniowych. 
Stała praca. Tel. 503 149 878.

HURTOWNIA   Tkanin  zatrudni 
magazyniera  (prawo  jazdy  kat.  B). 
Tel. 730 764 133.

ZATRUDNIĘ ekipę murarzy wrzesień 
– luty 2017. Tel. 505 473 750.

Z A T R U D N I Ę   d o   w y k oń c z e ń 
i   d o c i e p l e ń ,   t y g o d n i ów k a . 
Tel. 531 191 910.

E K S P E D I E N T K Ę   d o   s k l e p u 
spożywczego  zatrudnię.  CV  na 
ewelinka193@wp.pl.

Z A T R U D N I Ę   l a k i e r n i k a 
samochodowego. Tel. 601 360 017.

ZATRUDNIĘ  blacharza/lakiernika 
samochodowego. Tel. 601 360 017.

Z A T R U D N I Ę   p i e k a r z a .   Wo l a 
Zaradzyńska, ul. Wolska 7. Tel. 888 
282 371.

ZATRUDNIĘ do dociepleń i wykończeń 
wnętrz. Tel. 537 018 585.

GLAZURNIKA i do wykończeń wnętrz 
z doświadczeniem – zatrudnię. Tel. 516 
842 054 (w godz. 7.00–17.00).

N A   d z i u r k a r k ę ,   g u z i k a r k ę , 
p r a s o w a c z k ę ,   k r o j c z e g o 
z  doświadczeniem  oraz  pomoc 
w  szwalni  –  zatrudnię.  Tel.  603 
716 909.

ZATRUDNIĘ  do wykończeń wnętrz. 
Tel. 502 249 912.

PRASOWACZKĘ, szwaczkę i pomoc 
w  szwalni  –  zatrudnię.  Tel.  600 
421 044.

ZATRUDNIĘ sprzedawcę. Praca na 2 
zmiany. Tel. 782 670 787.

ZATRUDNIĘ do pomocy w warsztacie 
samochodowym,  do  przyuczenia. 
Tel. 501 712 948.

PRACOWNIK   ochrony.   Obiekt 
handlowy Pabianice  i  okolice. Stała 
praca. Tel. 667 780 626.

PRODUCENT   dzianin  zatrudni 
dziewiarzy – możliwość przyuczenia. 
Gwarantujemy  stałą,  dobrze  płatną 
pracę w renomowanej firmie. Tel. 50 
2910 081.

ZATRUDNIĘ  sprzedawcę  na  stację 
paliw. Również do przyuczenia  i na 
weekendy. Tel. 603 78 94 80.

PRACOWNIK  fizyczny na produkcję 
do  przyuczenia.  Dogodne warunki 
pracy – praca stała, umowa o pracę. 
Wymagania: sumienność, rzetelność. 
Dyspozycyjność do pracy w systemie 
3–zmianowym.  Wykształcenie 
zawodowe mile widziane. Tel. 667–
560–277 lub 535–070–978.

ZATRUDNIĘ  szwaczki  (tkanina). 
Tel. 514 339 512.

D Z I E W I A R Z ,   z   moż l iwośc i ą 
przyuczenia.  Dogodne  warunki 
zatrudnienia.  Praca  stała  –  umowa 
o  pracę. Dyspozycyjność  do  pracy 
w systemie 3–zmianowym. Tel. 667–
560–277 lub 535–070–978.

KIEROWCĘ do rozwożenia posiłków. 
1/2 etatu, również student. Wymagany 
samochód. Tel. 502 926 088.

KIEROWCĘ  kat.  C  na  wywrotkę 
w  firmie  budowlanej  –  zatrudnię. 
Tel. 501 184 904.

ZATRUDNIĘ  szwaczki,  chałupniczki 
i  prasowaczkę  na  drugą  zmianę. 
Tel. 501 381 097.

Z A T R U D N I Ę   d o   p o s a d z e k 
maszynowych. Tel. 797 433 995.

PILARZA   z   dośw iadczen i em 
zatrudnię. Tel. 886 290 860.

MĘŻCZYZNĘ  do  pracy  na  rynku 
w Głuchowie przyjmę. Tel. 606 625 
469.

KUCHARKĘ zatrudni 
Pierogarnia Salem. 
Tel. 505 134 501. 

ZATRUDNIĘ  szwaczki  do  zakładu 
oraz chałupniczki (bluzki, spódnice). 
Tel. 601 948 175. 

KROJENIE usługowe tkanin, dzianin. 
Tel. 602 500 025. 

ZATRUDNIĘ  osoby  do  pracy  na 
overlok i stębnówkę oraz prasowanie. 
Praca stała. Pabianice, ul. Polna 75 B. 
Tel. 507 162 252. 

UCZNIÓW do nauki zawodu piekarz 
16–18 lat. Tel. 609 595 760. 

PIEKARZA, ciastowego, pomocnika. 
Tel. 609 595 760. 

KIEROWCĘ – osoby bez doświadczenia 
do piekarni. Tel. 609 595 760. 

ZATRUDNIĘ  do  pracy  na  kuchni 
– ciasta. Tel. 502 73 25 75. 

SZWACZKI  i chałupniczki (dzianina, 
tkanina)  –  zatrudnię.  Tel.  664 
128 362. 

CHAŁUPNICZKI – spodnie. Tel. 517 
067 751. 

ZATRUDNIĘ  krojczego  i  pomoc 
k ro jown i ,   ba rdzo   a t rakcy jne 
wynagrodzenie.  Tel.  600–288–495 
lub 502–910–081. 

D Z I E W C Z Y N Ę   d o   s k l e p u 
monopolowego  na  popołudnia 
i weekendy. Tel. 788 941 666. 

CHAŁUPNICZKI  (tkanina,  dzianina) 
– zatrudnimy. Tel. 791 544 010.

ZATRUDNIĘ   osoby  chętne  do 
pracy  w  hafciarni,  z możliwością 
przyuczenia, na stanowisko hafciarz 
lub pomoc – kontrola jakości. Stała 
praca.  Pabianice,  ul.  Bugaj  85  a. 
Tel. 515 281 025.

ZATRUDNIĘ  do montażu ogrodzeń. 
Tel. 534 402 402.

STOLARZ – meble. Tel. 509 018 347. 

Z A T R U D N I Ę   d o r a d c ó w   d o 
sprzedaży pożyczek gotówkowych. 
Zapewniamy  opiekę  medyczną. 
Tel. 22 123 77 77, 518 016 649. 

ZATRUDNIĘ  szwaczki,  rejestracja, 
dobre zarobki. Tel. 517 870 888. 

Z A T R U D N I Ę   k o s m e t y c z k ę 
z doświadczeniem. Tel. 728 817 288. 

SZWACZKĘ   (bluzka  –  tkanina, 
dzianina) zatrudnię. Tel. 694 344 956. 

PRACOWNIKÓW ochrony do sklepów 
w Pabianicach. Tel. 660 197 201. 

FRYZJERA,   stażystkę,  pomoc 
fryzjerską zatrudni Galeria Fryzur. Pilne! 

F I R M A   D E N L U X   z a t r u d n i 
elektromontera  z  doświadczeniem. 
Tel. 666–042–303. 

ZATRUDNIĘ owerloczkę do pomocy. 
Tel. 505 133 888. 

ZATRUDNIĘ szwaczkę. Tel. 505 133 
888. 

WYKWALIFIKOWANĄ  osobę  do 
prasowania  oraz  na  dziurkarkę 
i  guzikarkę  zatrudnię.  Praca  stała, 
rejestracja. Tel. 606 468 033. 

ZATRUDNIĘ  krojczego.  Tel.  601 94 
15 22. 

HYDRAULIKÓW,   pracowników 
fizycznych  zatrudnimy.  Tel.  692 
487 755. 

STOLARZA  meblowego.  Tel.  602 
79 88 76. 

ZATRUDNIĘ   szwaczk i .   Pe łna 
rejestracja,  własna  produkcja. 
Tel. 508 100 079. 

KIEROWCĘ  kat.  C  i  operatorów 
zatrudnimy. Tel. 692 487 755. 

FIRMA   w   Dobron iu   za t rudn i 
pracowników  do  obsługi maszyn 
w   p r z em y ś l e   t e k s t y l n ym . 
Tel. 607 395 644. 

FIRMA Jaksa w Piątkowisku zatrudni 
Kierownika produkcji – branża stalowa 
z  doświadczeniem  i  znajomością 
obsługi  autocad.  Kontakt  605  822 
227 lub biuro@jaksa.pl. 

TECHNIKÓW serwisowych 
wózków widłowych 
(elektromechanicy). 
Tel. (42) 651–21–08. 

ZATRUDNIĘ szwaczki.  
P. Skargi 55. Tel. 503 010 622. 

PANIĄ do lepienia pierogów 
zatrudni Pierogarnia Salem. 

Tel. 530 038 800. 

PARTNER Alior Bank zatrudni 
studentkę/studenta do pracy 
w weekendy w charakterze 
doradcy klienta. Umowa 

o pracę. CV proszę przesyłać 
na adres: rekrutacja.bph@wp.pl 

lub kontakt 
pod tel. 508 460 274. 

Szukasz pracy? 

POMOC do szwalni zatrudnię. 
Tel. 602 686 802. 

SZWACZKI zatrudnię. 
Tel. 691 365 595. 

SZWACZKI zatrudnię. 
Stała praca. 

Tel. 601 80 30 44.  

ZATRUDNIĘ szwaczki. 
Tel. 502–910–081. 

ZATRUDNIĘ dziewiarzy 
i dziewiarki, także do 

przyuczenia. 
Tel. 502–910–081. 

FIRMA 
z branży odzieżowej zatrudni 

ambitnego, 
krzepkiego magazyniera. 

Tel. 502–910–081. 

MURARZY pomocników oraz 
pracowników do wykończeń 

wnętrz zatrudnimy.
 Tel. 606 605 741. 

ZATRUDNIĘ na 1/2 etatu 
pomoc w barze. 
Tel. 693 499 333. 

PRASOWACZA/KĘ przyjmę, 
stała praca. Tel. 601 803 044. 

ZATRUDNIĘ pracownika do 
produkcji folii. 

Tel. 601 49 25 60. 

ZATRUDNIĘ stażystkę 
lub uczennicę do zakładu 

fryzjerskiego. Tel. 504 243 448. 

ZATRUDNIĘ kierownika, 
sprzedawcę, baristę, pomoc 
do cukierni w Porcie Łódź. 
Tel. 42 298 12 15, e–mail: 

pabianicka245@cukierniasowa.pl.  

PAWO Sp. z o.o. 
zatrudni pracownika 
Działu Technicznego 
z predyspozycjami 

kierowniczymi. CV prosimy 
przesyłać na adres email: 
rekrutacja@pawo.pl lub 

składać w siedzibie firmy, ul. 
Sikorskiego 23/39, Pabianice.

PAWO Sp. z o.o. poszukuje 
pracownika na stanowisko: 
SPRZEDAWCA – DORADCA 

KLIENTA. 
Oferujemy zatrudnienie 

w oparciu o umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie: 
podstawa oraz system 
premiowy od sprzedaży. 

Doświadczenie w handlu mile 
widziane. CV prosimy przesyłać 

na adres mail:
 manager602@pawo.pl, 

tel. kont.: 
724–542–602. 

SZWACZKI, prasowaczkę, 
rano i popołudnie oraz 
chałupniczki przyjmę, 
stała współpraca. 
Tel. 501 506 448.

ZATRUDNIĘ w sklepie 
z alkoholami. Praca dodatkowa. 

Ksawerów, 
ul. Nowotki 4.

 Tel. 510 082 142. 

ZATRUDNIĘ łączarkę. 
Tel. 502–910–081. 

GABINET Kosmetologiczny 
zatrudni kosmetyczkę od zaraz. 

Tel. 728 817 288. 

PRODUCENT odzieży męskiej 
„VOTUM”, Pabianice, 

ul. Szpitalna 60 zatrudni 
prasowaczy. 

Tel. 691–744–502. 

PRASOWACZKĘ 
wykwalifikowaną oraz szwaczki 

w zakładzie zatrudnię. 
Praca stała, rejestracja. 

Tel. 696 431 009.  

Tu ją znajdziesz!
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OBWIESZCZENIE  
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC 

z dnia 16 września 2016 r. 
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr XXXIV/384/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia  29 października 2012 r. w sprawie 
podziału miasta Pabianice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4305) podaje się do publicznej wiadomości 
informację  o  okręgu wyborczym,  jego  granicach,  numerze  i  liczbie  wybieranych  radnych  oraz  o  wyznaczonej 
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r. wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Pabianicach w okręgu wyborczym nr 19. 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, sala nr 4 
(parter), tel. 42 22 54 655, fax 42 22 54 669.  

     PREZYDENT MIASTA 
/ – / Grzegorz Mackiewicz 

DO  dociepleń  zatrudnię.  Tel.  695 
374 600.

SZWACZKI   b luzka   –   tkan ina 
– zatrudnimy. Tel. 600 421 044.

MURARZA  i  pomocnika  zatrudnię. 
Tel. 601 177 493.

E K S P E D I E N T K Ę   w   s k l e p i e 
c a ł o d o b o w y m   z a t r u d n i ę . 
Tel. 605 090 563.

PRACA  dodatkowa  z  kosmetykami. 
Tel. 513 044 887.

P R A C O W N I K Ó W   do   obs ł ug i 
maszyn  w  zakładzie  metalowym. 
Tel.  601  300  961  (godz.  8.00–
13.00).

ZATRUDNIĘ   szwaczki  (bluzka, 
sukienka, żakiet), praca stała. Tel. 606 
383 453.

ZATRUDNIĘ  szwaczki.  Stała  praca. 
Produkcja własna. Tel. 509 498 016; 
509 915 787.

SZWACZKI tkanina, praca całoroczna, 
rejestracja  –  zatrudnimy.  Tel.  606 
877 913.

ZATRUDNIĘ  stolarza.  Tel.  602  536 
781.

MŁODĄ   do  handlu  w  CH  Ptak 
na  weekendy  zatrudnię.  Tel.  794 
201 871.

ABSOLWENTA   na   wt ryskark i 
przyjmę. Oferty i CV na: wtryskarki.
pracaArialonet.pl.

F IRMA   z a t rudn i   p racown ika 
gospodarczego  w  n iepe łnym 
wymiarze  czasu  pracy.  Tel.  698 
155 208.

PRACOWNIKA   gospodarczego 
–  zatrudnimy.  Tel.  692  422  323 
(w godz. 10.00–15.00).

POSZUKUJĘ   t r ene rów   UEFA 
C  lub  instruktorów  piłki  nożnej. 
CV  proszę  przesłać  na  adres: 
pabianiceArialfootballacademy.pl. 
Tel. 662 620 127.

WEEKENDOWA  praca  (wykładanie 
towaru)   d la   każdego  na  ha l i 
Carrefour. Wymagania – książeczka 
sanepidowska. Tel. 797–018–280.

POMOC  na  stoisku  ser,  wędliny. 
Wymagana książeczka sanepidowska. 
Carrefour Pabianice. Tel. 797–018–
280.

PRZYJMĘ  szwaczki  i  chałupniczki. 
Tel. 604 470 954.

KIEROWCĘ kat. C zatrudnię. Tel. 609 
573 860.

FIRMA   odzieżowa  z   Pabianic 
poszukuje szwaczek do szycia odzieży 
lekkiej, umowa o pracę na cały etat, 
8  godzin  dziennie,  praca w  taśmie. 
Tel. 601 725 504.

ZATRUDNIĘ murarzy,  pomocników 
murarzy. Tel. 697 089 061.

POSPRZĄTAM,   umy j ę   okna . 
Tel. 733 812 927.

ZAOPIEKUJĘ  się  osobą  starszą, 
n i e p e ł n o s p r awną .   T e l .   5 1 7 
506 608.

P O S P R Z Ą T A M ,   p r z y j m ę 
cha łupn ic two   oprócz   szyc ia . 
Tel. 601 825 373.

ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc 
krojowni, bardzo atrakcyjne 

wynagrodzenie. 
Tel. 600–288–495
 lub 502–910–081. 

PRASOWACZKĘ, produkcja 
własna, zatrudnię. Rejestracja. 

Tel. 664 383 930. 

ZATRUDNIĘ osobę do 
obierania warzyw, praca od 
7.00 do 12.00 oraz pomoc 

kuchni w godz. 15.00–18.00. 
Tel. 513–10–51–91. 

FIRMA branży spożywczej 
poszukuje magazynierów, 
pracowników produkcji, 
pracownika technicznego; 
wymagana książeczka 
sanepidowska. Miejsce 

pracy: Porszewice, okolice 
Konstantynowa Ł. 
Tel. 42 211 80 60. 

POSZUKUJĘ kierowców 
kat. C i C+E. Transport 

międzynarodowy, kółka PL–
UE–PL. Tel. 508–189–813. 

MAGAZYNIERZE, dołącz 
do nas! Bardzo atrakcyjne 
stawki! PRACA OD ZARAZ 
rekrutacjaArialkilargo.pl. 

Tel. 608–048–502. 

Termin wykonania czynności 
wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

do 25 września 2016 r.* 

–podanie  do  publicznej  wiadomości  w  formie  obwieszczenia, 
informacji  Prezydenta  Miasta  Pabianic  o  okręgu  wyborczym,  jego 
granicach,  numerze  i  liczbie  radnych  wybieranych  w  okręgu  oraz 
o  wyznaczonej  siedzibie  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Pabianicach,  
–zawiadomienie  Komisarza  Wyborczego  w  Łodzi  o  utworzeniu  komitetu 
wyborczego 

do 5 października 2016 r. 
–zgłaszanie  Komisarzowi  Wyborczemu  w  Łodzi  kandydatów  na  członków 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pabianicach 

do 10 października 2016 r. 
–powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Pabianicach 

do 25 października 2016 r.  
do godz. 24.00 

–zgłaszanie  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Pabianicach  list  kandydatów  na 
radnego dla okręgu wyborczego nr 19 

do 4 listopada 2016 r. 

–podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia oraz umieszczenie 
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  informacji  Prezydenta  Miasta  Pabianic 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych  komisji  wyborczych,  w  tym  o  siedzibach  obwodowych 
komisji  wyborczych  właściwych  dla  głosowania  korespondencyjnego 
i  o  lokalu  przystosowanym  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych, 
–zgłaszanie  Prezydentowi  Miasta  Pabianic  kandydatów  na  członków 
obwodowych komisji wyborczych 

do 13 listopada 2016 r.* 

–powołanie  przez  Miejską  Komisję  Wyborczą 
w  Pabianicach  obwodowych  komisji  wyborczych,  
–sporządzenie  spisów  wyborców  w  Urzędzie  Miasta  Pabianic,  
–zgłaszanie  przez  wyborców  niepełnosprawnych  zamiaru  głosowania 
korespondencyjnego,  w  tym  przy  pomocy  nakładki  na  kartę  do  głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille’a, –przekazanie wyborcom w stałych obwodach 
głosowania  w  formie  druku  bezadresowego  umieszczonego  w  oddawczych 
skrzynkach pocztowych informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, 
sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania 
korespondencyjnego lub przez pełnomocnika 

do 14 listopada 2016 r. 
–rozplakatowanie  obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej w  Pabianicach 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego 

do 25 listopada 2016 r.  –składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

do 29 listopada 2016 r. 
–składanie  przez  wyborców  wniosków  o  dopisanie  ich  do  spisu  wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu 
na miejsce ich stałego zamieszkania 

2 grudnia 2016 r.  
o godz. 24.00 

–zakończenie kampanii wyborczej 

3 grudnia 2016 r. 
–przekazanie  przewodniczącym  obwodowych  komisji  wyborczych  spisów 
wyborców 

4 grudnia 2016 r.  
godz. 7.00 –21.00 

–głosowanie 

Tu ją znajdziesz!

Załącznik do Zarządzenia Nr 218/2016
Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2016 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba radnych 
wybieranych 
w okręgu 

19 

ulice: 20 Stycznia od nr 1 do nr 33a -strona nieparzysta i od nr 2 do nr 
28 -strona parzysta, Baczyńskiego, Boczna, Dobra od nr 9 do końca 
-strona  nieparzysta,  Kopernika  od  nr  2  do  nr  34  -strona  parzysta, 
Narcyza Gryzla od 1 do nr 19 -strona nieparzysta, Nawrockiego od nr 
9 do nr 11 -strona nieparzysta i od nr 22 do nr 24 -strona parzysta, 
Osiedlowa,  Piotra  Skargi  od  nr  39  do  nr  81b  -strona  nieparzysta, 
Spacerowa, Szpitalna od nr 2 do nr 30 -strona parzysta, Wschodnia 
od  nr  40  do  końca  -strona  parzysta  i  od  nr  49  do  końca  -strona 
nieparzysta, Żytnia. 

1 

*) Uwaga: Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu 
wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, 
czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

i

Zamieścić
Chcesz

REKLAMĘ

NIC za nią
NIE PŁACIĆ?

Zadzwoń
42  227 04 00
* Oferujemy 
reklamę 
w zamian za 
rozwożenie 
gazet.
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Nawrockiego 13a
tel. 42 227 51 52

Wyszyńskiego 2
tel. 42 215 10 16

9 0 0-10 00codziennie

9.00 - 21.00

ciasta -10%
Kawiarnia

Na dzieñ dobry!

Podró¿e kulinarne po Pabianicach

P I Z Z A  P A B ,  r e z e r w a c j e  
ul. Moniuszki 11 (róg ul. Koœciuszki), 
tel. 42 227 01 85.

PIERO¯EK, ul. £aska 70, tel. 215–68–
80. Pn.–pt. 9.00– 17.00, w soboty 
9.00–15.00.

RESTAURACJA KACZOROWSKI 
ul. Grabowa 14/16, tel. 42–213–
06–65, 501–74–44–55, www.
kaczorowski.eu

R E S T A U R A C J A  F o r i s 

– organizujemy imprezy 

okol icznościowe. Piątek, 

sobota wieczorki taneczne. 

Wolne terminy. Szpitalna 14. 

Tel. 507 075 448, 42 215 04 95. 

RYBY
świeże • mrożone • wędzone

sałatki rybne

Zamkowa 40
20 Stycznia 60ul. Wyspiańskiego 1, tel./fax 213 13 14

FERRUM

1280 zł

kuchnia węglowa

Kociołek żeliwny,
emaliowany
ze stojakiem

Kominiarz
w proszku

HIT!

Zamgławiacz
Ogrodowy

duży
wybór

wentylatorów

Generuje delikatną
i orzeźwiającą mgiełkę
Łatwy do połączenia
z wężem ogrodowym

Kwiaty  
Wiązanki
Dekoracje

Pabianice
ul. Zamkowa 42
tel. 42 215 30 01 
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U nas nie przepłacisz

Zapisy od 1 września
17.00–19.00

ANGIELSKI      HISZPAŃSKI
NIEMIECKI

p-ce, ul. Ossowskiego 9
tel. 660 88 52 88

americano
szkoła języków obcych

10,-

Zrób zakupy tak jak lubisz
 w sklepie stacjonarnym:

ul. P. Skargi 70
w sklepie internetowym:
www.papierniczy-sklep.pl

Z tą kartą 10% taniej

0,50
od

Długopis ścieralny
Pilot Frixion

16k – od 0,50 zł
32k – od 0,80 zł
60k – od 1,20 zł
80k – od 1,60 zł
96k – od 2,00 zł

Zeszyty (różne wzory)

ASTRA

OKŁADKI 
NA KSIĄŻKI

Kredki
Plastelina

Farby
Plakatowe

48 kolorów
z temperówką

Pabianice, ul. Warszawska 24, lok. 4, piętro.I

OFERUJEMY:
• profesjonalne szkolenie
• próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne
(zgodne z przeprowadzanymi w WORD)
• materiały do nauki w cenie kursu
• dogodny wybór godzin jazdy i teorii
(również w soboty)
• weryfikację umiejętności praktycznych
• jazdy dodatkowe i uzupełniające
• płatność ratalną
• badanie lekarskie

AKADEMIA NAUKI JAZDY

Nie możesz zdać? Zadzwoń do nas!

42 212 14 14
502 330 760

505 056 603 (po 17.00)
pn. pt. 10.00 – 17.00
ul. 20 Stycznia 49/51

Bartoszek
KAT. B, C, C+E

Zaprasza na warsztaty, eventy, 
przyjęcia garncarskie

tel. 602 776 362
www.hopihouse.pl

Pabianice, 
ul. Bukowa 10 h

 Bogato wyposażona pracownia 
najlepsze materiały, wypał prac
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KOMPOSTOWNIK, czarnoziem, 
ziemia, żwir, piasek na podsypki, 
szlaka, kamień, tłuczeń betonowy, 
kliniec, gruz ceglany. Transport. 
Tel. 600 328 656.

TRANSPORT piasku, żwiru, gruzu. 
Rozbiórka budynków z wywozem. 
Roboty ziemne koparko–ładowarką. 
Tel. 603 311 969, 42 214 84 88.

TANIE przeprowadzki. Tel. 573 419 
938.

HDS łyżka samozaładowcza, piach, 
ziemia, szlaka. Wywóz gruzu, ziemi. 
Tel. 602 682 076.

3–TONOWA wąska wywrotka, piasek, 
kruszywa, itp. Tel. 506 333 148.

WYWÓZ gruzu, śmieci. Tel. 506–
333–148.

LIKWIDACJA mieszkań. Wywóz 
zbędnych rzeczy z piwnic, garaży. 
Tel. 506–333–148.

P R Z E P R O W A D Z K I  t r a n s p o r t 
najtaniej. Tel. 665–321–025.

MINIKOPARKA. Tel. 509 391 466.

AUTOLAWETA  –  cała Polska. 
Tel. 509–018–347. 

WYWÓZ gruzu, śmieci. Tel. 506–
333–148. 

3–TONOWA wywrotka. Żwir, piasek, 
ziemia. Tel. 665–94–12–33.

3–TONOWA wąska wywrotka, piasek, 
kruszywa, itp. Tel. 506 333 148.

WYLEWKI agregatem zacierane 
mechanicznie. Tel. 600 086 995.

LIKWIDACJA mieszkań. Wywóz 
zbędnych rzeczy z piwnic, garaży. 
Tel. 506–333–148.

MINIKOPARKA.  www.ambra–
dobron.pl. Tel. 723 737 346. 

MINI–KOPARKA usługi. Tel. 517 
167 249.

HYDRAULIK. Tel. 600–442–889.

W Y M I A N A  f r o n t ó w  s z a f e k 
kuchennych, szafy przesuwne, 
przedpokoje – na wymiar. Tel. 608 
367 835.

ŚCINANIE drzew. Tel. 730 427 019.

PRANIE dywanów. Niskie ceny. 
Tel. 512 388 858.

ŚCINANIE drzew. Tel. 886 290 860.

PRANIE dywanów. Tel. 605–137–047.

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów 
i tapicerek. Tel. 730 571 535. 

SZAFY, drzwi przesuwne pod wymiar 
lub elementy do drzwi. Tel. 509 018 
347, ul. Moniuszki 41 A. 

SCHODY drewniane – buk, jesion, 
dąb, egzotyczne. Tel. 509 018 347. 

PODCIŚNIENIOWE pranie. Tel. 516 
670 777.

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerek. Tel. 605 405 462. 

HYDRAULIK. Tel. 600–442–889. 

MEBLE  kuchenne, szafy, inne 
zabudowy, drzwiczki meblowe. 
Tel. 509 018 347. 

PRANIE dywanów, samochodów, 
tapicerki. Tel. 696–841–665. 

SOLIDNE pranie dywanów, tapicerek, 
kanap. Tel. 530 386 789. 

PRANIE DYWANÓW
PODCIŚNIENIOWE
CZYSZCZENIE U KLIENTA
PRZERÓBKI, OBSZYWANIE
NASZYWANIE FRĘDZLI,
USZTYWNIANIE

pranie tapicerek

polerowanie
lakierów

Pabianice, ul. św. Jana 15, tel. 42 215 30 17, 42 213 17 90

Stary Rynek 7 tel. 42 227 04 00
redakcja czynna: pn. 9.00–17.00, wt. 5.00–12.00,

sr., czw., pt. 9.00–17.00, sob. 11.00–13.00

Pabianice, Zamkowa 66 
 602 192 437, 42 212 18 68
Salon okien  42 215 13 13
Ksawerów, Łódzka 181
 512 364 696

OKNA
DRZWI · ROLETY · BRAMY

 plisy · moskitiery · rolety materiałowe

www.paula.net.pl

HADWAO – profesjonalne 
pranie dywanów, 

wykładzin, tapicerek. 
Tel. 500 296 246.

KONTENERY – na gruzośmieci 
– podstawiam, wywożę.  

Zsyp wypożyczam.
TRANSPORTOWE usługi 

– żwir, piasek, ziemia. 
Wywrotki. VAT.

CAT 432 E – usługi  
koparko – ładowarką,  
młot wyburzeniowy.  
Tel. 601–982–019.

TRANSPORT, żwir, piasek, 
czarnoziem – faktury VAT.  

Tel. 602 72 45 83.

 USłUgI koparko - ładowarką, 
przygotowanie terenu pod 

budowę, wyburzenia, 
 uprzątanie terenu. 

Transport żwiru, piasku. 
Tel. 602 72 45 83.

20.09.2016 r.

 monitorowanie obiektów
    z przyjazdem grup interwencyjnych
 monitorowanie wizyjne
 konwojowanie
 ochrona fizyczna

ul. Piotra Skargi 22 
tel. (42) 215 12 90

25 lat na rynku Hallo TAXI
P A B I A N I C E

422 133 133

42 212 12 12

tel. 213 13 1342

Pabianickie Stowarzyszenie Taksówkarzy

OSOBOWE
BAGAŻOWE
AUTOBUSTRZY  KORONY

TAXI

WYLEWKI mixokret. Tel. 692–
238–070.

BETONOWE wylewki agregatem. 
Tel. 608 577 428. 

MALOWANIE, gładź. Tel. 503 005 455. 

gLAZURA, terakota, malowanie 
– szybko, solidnie. Tel. 790 507 951. 

DOCIEPLENIA budynków, poddaszy, 
k–g, gładź, malowanie, panele. 
Tel. 690 56 82 87. 

MALOWANIE, tapetowanie, gładź 
bezpyłowo. Tynki gipsowe. Płyta 
karton–gips, panele, poddasza itp. 
Tel. 601 962 400. 

DACHY, papa termozgrzewalna, 
gonty, blacha, obróbki blacharskie, 
konserwacje. Tel. 601 962 400. 

UKłADANIE kostki. Tel. 604 324 342.

U S ł U g I  o g ó l n o – b u d o w l a n e 
i  wykończeniowe.  Malowanie 
natryskowe i tradycyjne. Tel. 511 
927 555. 

SOLIDNIE malowanie, gładzie, 
panele, płytki. Tel. 502 249 912.

DEKARSTWO, docieplenia, 
krycie papą termozgrzewalną 

od 6 zł/m kw. Tel. 696 216 115.  

LIKWIDACJA mieszkań, 
komórek, strychów. Skup 
staroci. Tel. 534 217 605. 

HYDRAULIK. Tel. 511 337 992. 

CZYSZCZENIE  i  przepychanie 
kanalizacji. Tel. 517 167 249.

PRZECISKI pod ulicami. Tel. 517 
167 249.

PRZYDOMOWE  oczyszcza ln ie 
ścieków. Tel. 517 167 249.

W O D – K A N .  C O  –  p r z y ł ą c z a 
i instalacje. Tel. 517 167 249.

gAZ przyłącza i instalacje. Tel. 517 
167 249.
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PIANINO, keyboard – nauka gry. 
Tel. 790 553 880. 

CENTRUM Języków Obcych Lingua. 
Tel. 501 776 632, www.linguaszkola.pl 

MATEMATYKA. Tel. 502 979 109. 

NIEMIECKI. Tel. 784–096–458. 

ANGIELSKI nauczycielka. Tel. 695 
168 663. 

POLSKI – przygotowanie do matury 
– korepetycje. Tel. 606 825 780. 

MATEMATYKA. Tel. 793 084 569. 

J Ę Z Y K  p o l s k i  z  p a s j ą 
i doświadczeniem. Tel. 530 442 877. 

ROSYJSKI – lekcje prywatne. Tel. 692 
197 327. 

MATEMATYKA, fizyka, chemia. 
Tel. 884 644 791.

ANGIELSKI – studentka. Tel. 795–
700–754.

GEOGRAFIA, przyroda. Tel. 665 
104 686.

ANGIELSKI dla uczniów. Indywidualne 
zajęcia z nauczycielem. Pierwsza 
lekcja darmowa. Tel. 880 244 462.

MATEMATYKA. Tel. 603 936 505.

ANGIELSKI dojeżdżam. Tel. 503 
145 810.

ANGIELSKI dzieci. Tel. 503 145 810.

NIEMIECKI – wszystkie poziomy, 
przygotowanie do matury. Tel. 602 
600 435.

MATEMATYKA – podstawówka, 
gimnazjum, liceum. Tel. 794–625–
045.

JĘZYK  po lsk i  –  korepe tyc j e 
– nauczyciel. Tel. 791 65 81 79.

JĘZYK polski – korepetycje: szkoła 
podstawowa i maturzyści. Tel. 790 
777 345.

JĘZYK polski – nowa matura, j. 
niemiecki – wszystkie poziomy. 
Wieloletnia praktyka. Tel. 608 
132 927.

ABSOLUTNIE każdy. Tel. 603–244–085.

AUTO–SKUP, wszystkie, zwrot OC. 
Tel. 603 471 335.  

ZŁOMOWANIE. Tel. 535 231 237.

1 ZŁ za 1 kg AUTOSKUP wszystkie. 
Tel. 888 460 461.

ODKUPIĘ – Twoje – auto. Tel. 663 
557 652.  Najlepsze ceny! 

ODKUPIĘ – Twój – samochód. 
Tel. 663 557 652. 

AUTOSKUP. Tel. 881 388 982. 

AUTO–SKUP. Tel. 695 754 141.

ABSOLUTNIE każdy kupię – do 
remontu, uderzony. Tel. 698 013 957.

SKUP aut, wszystkie marki, każdy 
stan, bez opłat, do remontu i na złom. 
Za auta ładne płacę najwięcej 24 h. 
Tel. 694 019 352.

A U T O  s k u p ,  d o b r a  c e n a . 
Tel. 695 445 799.

SKUP aut, najlepsze ceny, każdy stan, 
do remontu i poprawek, bez opłat. 
Tel. 533 583 815.

A U T O  s k u p ,  d o b r a  c e n a . 
Tel. 783 509 830.

BIURO Rachunkowe Rewizor, 20 
Stycznia 18. Promocyjne ceny. 
Zapraszamy. Tel. 607 44 94 88. 

ALE szybka i elastyczna pożyczka do 
25000 zł. Tel. 728 818 677. 

N O W E  p o z a b a n k o w e . 
Tel. 570 764 301.

SZYBKO, dyskretnie. Tel. 537–809–
888.

KUPIĘ każdy samochód do 2 tys. zł. 
Tel. 535 624 179.

AUTO skup, wszystkie marki, każdy 
stan. Tel. 609 979 261.

A U T O  s k u p ,  d o b r a  c e n a . 
Tel. 609 979 261.

KUPIĘ każde auto, dobre ceny, dojazd 
lawetą. Tel. 533 583 815.

SERWIS komputerów. Tel. 694–
561–036. 

TV – naprawy – anteny. Tel. 516 842 226.

ANTENY SAT/TV. Tel. 660–904–697.

P O G O T O W I E  k o m p u t e r o w e . 
Tel. 794–91–87–87.  

KOMPUTERY pogotowie. Tel. 696–
967–932.

KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz 
od A do Z. Tel. 796 458 478.

REMONTY mieszkań. Tel. 532 406 
960.

DACHY – hurtownia materiałów 
i wykonanie. Tel. 795 912 912.

MALOWANIE glazura, terakota 
– szybko, solidnie. Tel. 790 507 951.

ELEKTRYK. Tel. 517–590–070. 

MALOWANIE, gładź, tapetowanie. 
Tel. 504 055 874. 

TEXA CAR SERVICE
 klimatyzacja samochodowa, 

obsługa gazu 1,2,3yF
odgrzybianie, 

naprawy. 
Diagnostyka komputerowa. 

Prostowanie felg, wulkanizacja. 
Sprzedaż opon i felg. Myjnia. 
Pralnia tapicerek i dywanów. 

Renowacja lakierów. 
Konserwacja podwozi.  

Piłsudskiego 34.  
Tel. 692–468–440,  

www.texacarservice.m4w.pl.

TELEWIZORY, magnetowidy,
naprawa, dojazd. 

Gwarancja.
Tel. 42 227 47 46,  

608 356 721 (8.00–21.00).

ANTENY – SAT,
 DVB-T, LTE 

montaż, naprawa. 
Tel. 604–373–994.

NAPRAWA sprzętu AGD. 
Pralki, zmywarki, lodówki. 

Klimatyzacja – chłodnictwo. 
Tel. 692 344 928. 

Tel. 725 744 764

Najtańszy Serwis AGD
w Pabianicach

Pralki  Zmywarki  Kuchnie 
Indukcyjne  Gazowe  Ceramiczne

Programatory  Drobne AGD

pn.–pt. 8.00–20.00
sb. 9.00–13.00

dojazd do klienta GRATIS

Tomasz Pierzchała
WYPOŻYCZALNIA

PRZYCZEP 
AUTOLAWET

AKUMULATORY

ul. Waltera Janke 50
693 511 344

24H

DERMATOLOGIA, Dermatologia 
Estetyczna. Spec. derm. Hanna 
Smagalska. Tel. 507 011 784.

ESPERAL. Tel. 531 10 40 80.

AUTO–SKUP, każde. 
Tel. 500 484 727. 

GEODETA. Tel. 792 030 635.

KIEROWNIK  budowy, nadzory 
budowlane. Tel. 607 833 533.

POŻYCZKI gotówkowe 
– Raty na każdą kieszeń 

od 350 do 2000 zł. Proste 
zasady, bez ukrytych opłat. 
Akceptujemy różne formy 

dochodu. Pakiety ubezpieczeń. 
Tel. 22 123 77 77,

518 016 649.

UDZIELĘ korepetycji z języka 
niemieckiego.

 Tel. 739–260–815 od 16.30. 

MOTO SERWIS motocykle, 
skutery 2 i 4 t. Renowacja 

starych motocykli. Tanie części. 
Rabaty. Pabianice, ul. Leśna 2. 

Tel. 885 106 000.

ANGIELSKI – mgr anglistyki 
– zajęcia indywidualne, 

przygotowanie do matury, egz. 
gimnazjalnego i konwersacje. 

Tel. 609 101 900. 

REMONTY i wykończenie 
wnętrz. Malowanie, 

tapetowanie. Gładź, panele. 
Płytki, karton–gips. Solidnie. 

Tel. 606–46–43–03.

GLAZURA, terakota 
– kompleksowe wykończenia 

wnętrz. Tel. 691 175 614. 

POZABANKOWE – nowe oferty 
bez opłat do 10 tys. na 

oświadczenie. 
Tel. 537–809–888. 

ZŁOTA rączka,drobne naprawy. 
Tel. 606 46 43 03.

L–ART Pracownia Talentów 
zaprasza dzieci i młodzież na 

zajęcia plastyczne. 
Zapisy: 505 271 510. 

Centrum Opieki Zdrowotnej

Ksawerów, ul. Orkana 3 
tel.: 42 213 64 12
REJESTRACJA:
PON‒PT: 8.00 – 21.00
SOB: 8.00 – 14.00

  Bezpłatna
    kolonoskopia
  w ramach badań
  przesiewowych
  

BADANIA
ENDOSKOPOWE

·GASTROSKOPIA
·KOLONOSKOPIA
·USUWANIE
 POLIPÓW
·POBIERANIE
 WYCINKÓW
Badania kardiologiczne:

· Echo serca
· Holter EKG
· Próby wysiłkowe
· Całodobowy
  pomiar ciśnienia  
  tętniczego

    W ramach umowy z NFZ    
 świadczymy usługi w zakresie:

 PORADNI
 KARDIOLOGICZNEJ 

 PORADNI
 GASTROLOGICZNEJ

 PORADNI
 OKULISTYCZNEJ   
 DLA DZIECI

Opieka specjalistyczna
w zakresie: 

· Choroby wewnętrzne
· Gastrologia
· Kardiologia
· Nefrologia
· Pulmonologia
· Ginekologia
· Chirurgia
· Laryngologis
· Alergologia
· Choroby naczyń
· Endokrynologia
· Pediatria
· Gastrologia dziecięca
· Laryngologia dziecięca
· Proktologia - leczenie
  chorób odbytu
· Rektoskopia
· Ortopedia
· Neuroliogia

USG P E Ł EN
             
                 ZAKRES
BADANIA
LABORATORYJNE
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CHIRURDZY specjaliści 
Barbara Dąbrowska środy 

godz. 16.00–18.00 Wojciech 
Zaborowski pon. i czwartki 

godz. 16.00–18.00 
Pabianice, ul. Ludowa 4. 

Tel. 607 420 907.

SPECJALISTA PSYCHIATRA 
Małgorzata  

Głuszyńska-Leśniewska 
pon. i śr. 17.30-20.00 

umawianie wizyt 
Tel. 603-88-55-90

SPECJALISTA CHIRURG 
dr n. med. Michał Nowicki 

ul. Łaska 62/64 
Tel. 215-05-06, 502 107 364

SPECJALISTA NEUROLOG 
dr n. med. Jolanta  
Pentela-Nowicka 
Tel. 501 042 721

KARDIOLOG 
choroby serca, nadciśnienie, 

USG serca z kolorowym doplerem 
prof. dr hab. 

Jarosław D. Kasprzak
ul. Łaska 62/64 
wtorki: 17.00 

Tel. 602 632 632

OKULISTA  
BEZ SKIEROWANIA 
 spec. chorób oczu  
Michał Bogusławski 

 Wtorek 15.30–18.00, 
 Czwartek 14.00–18.00,  

Sobota 9.00–13.00  
ul. Grobelna 8  

(Optyka Bogusławscy) 
 Istnieje możliwość  

telefonicznego umawiania wizyt 
w innych terminach.  
Tel. 42 239 87 15

KOLONOSKOPIA, 
gastroskopia, ECPW, ESD. 

Specjalista chirurg 
Dariusz Fisiak.

Dyplom Umiejętności PTG–E, 
Certyfikat Endoskopii

Zabiegowej TCHP.
Badania bezpłatne NFZ 
i Ministerstwo Zdrowia.

Możliwość pełnego
znieczulenia do badania

– anestezjolog.
Wszystkie badania 

w insuflacji CO2

Rejestracja: tel. 42 22–53–838. 
Szpital PCM II p. Endoskopia.

GABINET Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej 

Krystyna Wiatr. 
Pabianice, ul. Grota 

–Roweckiego 33/2, blok 202, 
tel. 42 215 06 85, 516 184 824.

BADANIE OCT
jedyny w Pabianicach

OPTYCZNY TOMOGRAF 
KOHERENTNY

wczesne wykrywanie jaskry

ul. Grobelna 8
Tel. 42 239 87 15

GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

AGNIESZKA STEFAÑCZYK
Pabianice, ul. Sikorskiego 8, 

tel. 515–282–590.
 – leczenie doros³ych, dzieci

 – endodoncja  
– piaskowanie,

 wybielanie zêbów
 – protetyka

IDEALNIE BIA£E ZÊBY 
W 30 MINUT!

Gabinet Stomatologiczny
Agnieszka Stefañczyk

Pabianice, ul. Sikorskiego 8. 
Tel. 515–282–590

Wybielanie lamp¹ beyond.

Ewa Kamińska
CHOROBY WEWNĘTRZNE

badania wstępne i okresowe
ul. Zielona 17

czwartki: 17.30-19.30

tel. 607 65 00 57

GABINET CHIRURGICZNY USG 
specjalista chirurg 

Robert Łuczak. 
 Tel. 603 12 13 14. 

Pabianice, 
ul. Warszawska 56 

Wizyty po uzgodnieniu 
telefonicznym.

www.chirurg.info.pl

STOMATOLOGIA 
– PROTETYKA 

– leczenie zachowawcze 
i kanałowe, 

–wybielanie zębów
– piaskowanie zębów
 – protezy, porcelana 

CHIRURGIA – IMPLANTY
Pn.–pt. 9.00–19.00
Sob. 10.00–14.00

Pabianice, Moniuszki 22. 
Tel. 42 215 56 37

601 875 620
RTG–PANTOMOGRAFIA

STOMATOLOGIA 
lek. dent. Jolanta Hańcka, 

ul. Kilińskiego 29. 
Tel. 42–213–17–56.

leczenie dorosłych i dzieci; 
protetyka; biżuteria na zęby; 

usuwanie zmarszczek  
kontrakt z NFZ

BADANIA 
okresowe, wstêpne, sanitarne, 

równie¿ w miejscu pracy 
lek. J. Szkudlarek, 

Orla 10 (biurowiec), 
pn., œr., pt. od 18.00
lub po umówieniu. 
Tel. 606 709–274.

Pabianice, ul. Niecała 2
 Rejestracja 

tel. 531 10 40 80

Nasi specjaliści:
Joanna Kowalska–Brocka

dermatolog i wenerolog 
dyplomowany lekarz 

medycyny estetycznej
 badanie dermatoskopowe
alergiczne testy płatkowe

Paulina Mikuta
masaż klasyczny, czekoladą, 

musem marchewkowym
masaż izometryczny, 

bańką chińską i wiele innych

Jarosław Dominiak  
Krystian Galanciak 

Jakub Jończyk
 Tomasz Tuzikiewicz

konsultacje ortopedyczne
 terapia

kwasem hialuronowym
 czynniki wzrostu

 osocze bogatopłytkowe

MASAŻ
-leczniczy

-relaksacyjny
-stóp

posiadam 
profesjonalny sprzęt

514 575 809
CHOROBY wewnętrzne, 

medycyna rodzinna, badania 
okresowe wstępne, sanitarne 

(dojeżdżam). Lek. E. Strzelczyk, 
ul. Łaska 84/12. 

Pn., śr., pt. 18.00 – 19.00. 
Tel. 604 312 005.  

ESPERAL Pabianice. 
Tel. 798 524 319.

CENTRUM OPTYCZNO 
– OKULISTYCZNE 

 ul. Warszawska/Szewska
komputerowe badanie 

wad wzroku
– pierwsza para
soczewek gratis 

Specjalista chorób oczu 
dr Anna Rymer 

pn. 10.00–12.00, 
15.00–18.00, 

wt. 10.00–12.00, 
16.00–18.00, 

œr. 10.00–13.00,
pt. 10.00–12.00,
sb. 10.00–12.00

dr Ewa Lukas 
czw., pt. 16.00–18.00

dr J. Trzciński – senior
czw. 10.00–15.00

dr Jan W. Trzciński
pt. 12.00–14.00

dr Monika Kopka–Fryzeł
śr. 15.00–18.00,
w ka¿d¹ œrodê 

PROMOCJA – 10 %
Okulary na RATY 0%

Mo¿liwoœæ telefonicznego 
uzgadniania wizyt 

42–215–73–36 GABINET 
OKULISTYCZNY

DR MARCIN KUCHARSKI
Specjalista chorób oczu

Pabianice, ul. Zamkowa 59d.
pn., śr., pt. 11.00–19.00,

komputerowe badanie 
pola widzenia.

W każdy czwartek
-10% okulary i akcesoria

Tel. 42 227–11–32.

GABINET ginekologiczny 
 Elżbieta Kubasiewicz 

 ul. Ogrodowa,  
tel. 42–215–13–61.

NOWE domy jednorodzinne 
„SŁONECZNE”, pow. 123 m 

kw., działka 1000 m kw., cena 
449 000 pln, 

www.DolinaPabianki.pl, 
Bychlew, tel. 530–825–785.

GIMNASTYKA korekcyjna. Tel. 602 
49 18 48.

MASA¯ leczniczy Zbigniew i Jacek 
Makowscy od godz .  8 .00 do 
19.00, ul. Konopnickiej 60/66 m. 
25. Masaż również u pacjenta.  
Tel. 42 226–20–79, 603–245–954, 
604–838–819.

STOMATOLOGIA 
– leczenie, chirurgia, 

protetyka, laseroterapia. 
Ul. Wileńska 45a. 

Tel. 42 213–50–56; 
504–717–974. 

DERMATOLOG
 Andrzej Badowski
 umawianie wizyt.

 Tel. 604 43 50 50. 

MASAŻ leczniczy,  
relaksacyjny oraz stóp.  

Posiadam  
profesjonalny sprzęt. 

Tel. 514 575 809. 

Dr n. med. 
MICHAŁ DZIUBA

KARDIOLOG
Choroba wieńcowa 
- ocena wskazań do 

koronarografii, nadciśnienie 
tętnicze, 

arytmie, cholesterol, 
EKG, Holter EKG.  

Tel. 722 18 30 80 
ul. Wajsówny 1A.

STOMATOLOGIA Jolanta 
Jaroszyńska–Kasprzak 

Poniedziałki, 
środy 11.00–18.00 
piątki 8.00–12.00 

Pabianice, ul. Ludowa 4 
Tel. 42 213–07–62; 

42 214–92–22; 604 714 686. 

KARDIOLOG 
Holter, kontrola rozruszników  
nadciśnienie tętnicze, arytmia

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent

Kliniki Elektrokardiologii  
ul. Sterlinga w Łodzi

Przyjęcia: Pabianice
Wyspiańskiego 4 „KA–MED”

tel. 227–50–40
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SPRZEDAM  za  gotówkę dom 
jednorodzinny, Władysławów gm. 
Pabianice. Tel. 500 244 114.

KUPIĘ dom wolno stojący w okolicach 
Pabianic – Dłutowa, parterowy lub 
1–piętrowy do 120 m kw., nowe 
budownictwo od 1995 r., z działką do 
1500 m kw., ocieplony, otynkowany, 
okna plastikowe, ogrzewanie najlepiej 
gazowe, ewentualnie kominkowe/
w ę g l o w e .  D o  z a m i e s z k a n i a , 
ewentualnie do małego remontu. 
Tel. 722 078 537. 

NOWY dom jednorodzinny 
„ŻUCZEK”, pow. 117 m kw., 

działka 810 m kw., cena 
427 000 pln, 

www.DolinaPabianki.pl, 
Bychlew, tel. 530–825–785. 

SPRZEDAM działki budowlane, 
Chechło Drugie. Tel. (43) 671 32 11. 

SPRZEDAM dom, stan surowy, 
Dłutów. Tel. 691 097 306. 

SPRZEDAM nowy dom osiedle Zatorze, 
ul. Złota 20. Tel. 604 424 529. 

SPRZEDAM działkę zabudowaną 
Rokitnica. Tel. 609 466 913. 

SPRZEDAM  dom 110 m kw., 
ocieplony z 1990 r. w Koloni Woli 
Zaradzyńskiej, w bardzo cichej 
i spokojnej okolicy, z dużym bardzo 
ładnym ogrodem 2.500 m kw., 
z możliwością budowy drugiego 
domu, wszystkie media (woda, prąd, 
gaz ziemny, kanalizacja, telefon). 
Tel. 660 583 660. 

ŚLĄDKOWICE sprzedam. Tel. 601 
296 990. 

SPRZEDAM działki budowlane, 10 km 
od Pabianic. Tel. 730 036 875. 

SPRZEDAM działkę z pozwoleniem na 
budowę w Strobinie, gm. Konopnica. 
Tel. 500 244 114. 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Rydzynach, 1600 m kw., media 
przy działce. Tel. 669 669 960. 

KOLUMNA – centrum, atrakcyjna 
działka leśna – budowlana, 2600 
m kw., wszystkie media w ulicy, 
sprzedam. Tel. 510 06 70 34. 

PAWŁÓWEK 3000 m kw. budowlana, 
60 zł/m. Tel. 692 724 253.

SPRZEDAM działki budowlane, Budy 
Dłutowskie. Tel. 537–806–290.

SPRZEDAM dom z działką w centrum 
Pabianic. Tel. 553 248 795.

SPRZEDAM działkę pracowniczą. 
Tel. 507 928 609.

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Pabianicach 1330 m kw. 

Tel. 695 418 870. 

SPRZEDAM działkę 
pracowniczą w Pawlikowicach 
przy lesie. Tel. 510 767 260. 

SKLEP MILENA
– olej lniany budwingowy

– PROMOCJA! 
szeroki wybór produktów 

bezglutenowych – żywność dla 
cukrzyków i wegetarian

 – herbaty ziołowe na różne 
schorzenia – duży asortyment 

suplementów diet odchudzających   
ul. Orla 24.

Tel. 603 661 913, 42 215 93 14.

WĘGIEL, miał, ekogroszek 
(workowany hurt–detal), 
węgiel brunatny. Drewno 
kominkowe i rozpałkowe. 

Również na raty. 
Zapłata może być kartą.  

Transport gratis. 
Tel. 42 212 83 34; 

535 473 870.

TANIE płoty i ogrodzenia, 
garaże blaszane od 1.550 zł, 

blachy trapezowe. Raty. 
Tel. 62 733 88 30, 

607 680 103.

GAbINEt hIRUDOtERAPII 
leczenie pijawkami. 

Pijawki skutecznie leczą:  
żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, 
nadciśnienie,wysoki cholesterol, 
łuszczycę, choroby nerek, rwę 

kulszową i wiele innych.
Pabianice, ul. Orla 24,

tel. 42 215 93 14, 603 661 913.

SKUP złomu stalowego, 
żeliwnego, metali kolorowych, 

demontaż konstrukcji 
stalowych itp. 

Tel. 42 212 83 34; 
535 473 870. 

ZESPÓŁ  dyskdżoke j ,  wese la . 
Tel. 605–137–047.

ŚLUb – oprawa muzyczna – zespół. 
Tel. 728 374 182. 

FOtOGRAF na ślub 300 zł. Tel. 513 
926 716.

WOLNE terminy na komunie 2017 r. 
Tawerna Pawlikowice. Tel. 509 700 377.

LOMbARD „Penny”, ul. 20 Stycznia 18 
(blok Administracja PSM), filia ul. 
Łaska 46/48 („U Pana”). POŻYCZKI 
na korzystnych warunkach pod zastaw: 
złota, sprzętu i telefonów. SKUP ZŁOTA. 
Tel. 605 447 805. Zapraszamy.

PROFESJONALNE strzyżenie psów 
i kotów, również w domu klienta. 
Tel. 604–563–639. 

LOKAL 50 m kw. i 100 m kw. do 
wynajęcia. Tel. 600 503 524. 

DO wynajęcia lokal 40 m kw. Tel. 661 
462 550. 

SZUKAM lokalu 70–100 m na zajęcia 
jogi w Pabianicach, w spokojnym 
miejscu. Może to być parter w domu 
prywatnym z ogrodem. Tel. 664–
931–881.  

SKLEP „Fajna Chata”
 – artykuły do dekoracji 
i wyposażenia wnętrz. 

Orla 18, www.fajnachata.net 

ZŁOM usunę, zapłacę. Tel. 605–
220–251.

DREWNO  kominkowe, brzoza, 
dąb, buk, sosna opałowa 80 zł/m3. 
Transport gratis. Tel. 602 65 95 92.

WYPRZEDAŻ: cisów, oleandrów, 
budlei /krzew motyli/, hortensji, 
rozchodników, iglaków płożących. 
Tel 691–941–339. 

KSIĄŻKI  skupuję,  dojeżdżam. 
Tel. 601–25–27–26. 

KUPIĘ płyty gramofonowe. Tel. 570 
668 144. 

SPRZEDAM stębnówki Juki 5550M 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 695 
740 171.

DĄb opałowy 100 zł/mp., transport 
gratis. Tel. 602 65 95 92. 

ODKUPIĘ wszelkie starocie. Tel. 667 
114 217.

WÓZEK inwalidzki specjalny NETTI 3 
sprzedam. Tel. 507 928 609.

DZIAŁKA budowlana 
– Pabianice, ul. Karniszewicka, 

pow. 1020 m kw., 
cena 130 pln/m kw.
 Tel. 660 680 110

SPRZEDAM 32,30 m kw., Piaski. 
Tel. 608 286 357. 

SPRZEDAM 49 m kw. 2 p+k (kuchnia 
+ łazienka w zabudowie), bloki, IV p. 
Tel. 660 414 660.

SPRZEDAM M–1 Piaski. Tel. 793 
701 753. 

KOMUNALNE 44 m kw., zamienię na 
bloki, mogą być zadłużone. Tel. 607 
210 802. 

M–4 62 m kw., 4. piętro, Piaski 
sprzedam. Tel. 603 378 712. 

37 m kw. 2 p+k+łazienka OC – ROM 
zamienię na większe. Tel. 790 366 245. 

KUPIĘ mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 503 964 769. 

bLOKI 48 m kw., 2–pokojowe, II 
piętro, Piaski – do wynajęcia. Tel. 696 
422 042.

SPRZEDAM M–4, 48 m kw., Piaski. 
Tel. 698 407 603 (16.00–21.00).

WYNAJMĘ nowe mieszkanie 48 m 
kw., 2 pokoje, parking monitorowany.  
Tel. 606 613 114.

M–4 62 m kw. na Bugaju, ul. Bracka. 
Tel. 516 500 555.

ChCESZ sprzedać/kupić nieruchomość, 
zadzwoń. Tel. 516 500 555, www.
pabianice–nieruchomosci55.gratka.pl. 
Pabianice, ul. Grabowa 10A.

3 pokoje, parter na Bugaju kupię. 
Tel. 517 424 845.

MIESZKANIE 25 m kw., centrum 
w kamienicy do wynajęcia. Tel. 603 
78 76 88.

DWA pokoje z aneksem bez balkonu, 
38 m kw., II piętro, ul. Cicha 
– sprzedam. Tel. 794 542 067.

MIESZKANIE 61 m kw. bezczynszowe 
w kamienicy sprzedam. Tel. 694 92 
84 21.

SPRZEDAM – 32 m, 2 pokoje, parter, 
ul. Łaska. Tel. 609 886 588.

bLOKI 48 m kw., 3–pokojowe, III 
piętro, ul. Cicha – sprzedam. Tel. 607 
088 480.

MIESZKANIE 34 m kw., ok. I Liceum 
– do wynajęcia. Tel. 501 034 006.

M–4 do wynajęcia, również firmom 
i cudzoziemcom. Tel. 606 426 124.

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie 
(39 m kw.) po remoncie w kamienicy 
na parterze. Tel. 505 017 274.

S A M O T N A  k o b i e t a  5 0  l a t 
pozna miłego samotnego pana 
do lat 60. Dzwonić po 17.00. 
Tel. 791 837 952.

55–latek, wolny, pozna miłą panią. 
Tel. 795 254 047.

APARTAMENT Świnoujście. Tel. 783 
998 693.

AtRAKCYJNY lokal w dobrym 
punkcie na Bugaju do 

wynajęcia. Tel. 533 53 16 43.  

SPRZEDAM dom w Rydzynach, 140 
m kw., działka 800 m kw. Tel. 533 
740 378.

LOKAL 86 m kw. na działalność, zbieg 
Konopnickiej i Dąbrowskiego – do 
wynajęcia. Tel. 697 612 526. 

LOKALE biurowe 30 i 50 m kw. 
– Pabianice, ul. Zamkowa 3 – do 
wynajęcia. Tel. 509 171 210.

DO wynajęcia pomieszczenia biurowe, 
ul. Zamkowa 58c: 15 m kw. – 350 zł, 
45 m kw. – 600 zł. Tel. 602 175 605.

OGŁOSZENIE 
PREZYDENtA MIAStA PAbIANIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 29–116/9 i 29–116/10 

położonych przy ul. Podmiejskiej 65 E 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 
ust. 1 i art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XX/241/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działek nr 29–116/9 i 29–116/10 położonych przy 
ul. Podmiejskiej 65 E – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września do 26 października 2016 r. 
w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Kościuszki 22 / 26, 
I piętro, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 pkt 1 przywołanej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu planu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Wydziale Urbanistyki lub na 
adres Urząd Miejski w Pabianicach, 95–200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu uwagi 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21 listopada 2016 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 12 października 2016 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, 
ul. Zamkowa 16, sala nr 4.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art 54 ust 2 przywołanej ustawy z dnia 3 października 
2008 r., projekt planu wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 39 i 40 przywołanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., uwagi i wnioski 
w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 

95 – 200 Pabianice,
2. ustnie do protokołu, w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach 

ul. Kościuszki 22/26
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e–mail: urbanistyka@
um.pabianice.pl

– w terminie do dnia 29 listopada 2016 r.

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
GRZEGORZ MACKIEWICZ
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Prezydent Miasta 

Pabianic 
informuje, że dnia 13.09.2016 r. na  tablicy 

ogłoszeń w gmachu  Urzędu Miejskiego 

ul. Zamkowa nr 16 wywieszony został 

wykaz nieruchomości gruntowej położonej 

w Pabianicach przy ul. Północnej 37/49 

przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej 

użytkowników wieczystych - Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Pabianic Nr 222/2016/P 

z dnia 13 września 2016r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu 

obejmującego część wsi Porszewice, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 
ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr 
X/84/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego 
część wsi Porszewice) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 
2016 r. do 26 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach 
w godzinach od 11.00 do 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy 
składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd 
Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95–200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice 
w godzinach od 13.00 – 15.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
ˉ o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice,
ˉ o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu 
miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wymienionej wyżej podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa 
wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 
95–200 Pabianice,

2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub 
w sekretariacie pok. 1)

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e–mail: 
gmina@Pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Pabianice.

Z–ca WÓJTA GMINY PABIANICE
Roman Figiel

  OGŁOSZENIA EXPRESOWE 
PRASOWACZKĘ zatrudnię, stała praca! 
Tel. 504 083 382. 

ZATRUDNIĘ krojczego, krawcowe, 
szwaczki i technika odzieży. Tel. 504–
164–873.

PIANINO, skrzypce – pomoc, nauka od 
4 lat. Tel. 664–938–495.

GARAŻ  k /kościo ła  Kolbego 
sprzedam. Tel. 785 805 931.

AUTO–ZŁOMOWANIE. Tel. 791 
096 871.

PRZYJMĘ szwaczki i chałupniczki. 
Tel. 533 511 790.

SZWACZKĘ oraz pomoc na 
szwalnię, cały etat, Ksawerów. 
Tel. 696 070 936.

LEGALNA praca na produkcji 
w Holandii. Tel. 42 207 34 34 lub 
mail: praca@solidservice.pl.

SZWACZKI zatrudnię, stała praca. 
Tel. 504 083 382.

ZATRUDNIĘ do prac na budowie 
i do wykończeń wnętrz. Tel. 605 
721 791.

ZATRUDNIĘ do wykończeń wnętrz 
– zabudowy K/G, malowanie, 
gładzie, płytki. Tel. 606 109 374.

MIESZKANIE  44 m kw.  po 
remoncie, częściowe wygody 
– do wynajęcia. Tel. 728 956 001.

H U R T O W N I A  T k a n i n 
w  G o s p o d a r z u  z a t r u d n i 
magazyniera z prawem jazdy kat. 
B. Tel. 517 486 437.

DO hurtowni tkanin zatrudnię. 
Tel. 733 508 677.

PRZYJMĘ brukarzy i pomocników. 
Tel. 691 917 317.

Z A T R U D N I Ę  p r a c o w n i k ó w 
ogólnobudowlanych. Stała praca. 
Tel. 600 325 404.

ZATRUDNIĘ tokarza, frezera. 
Tel. 506 268 040. 

MĘŻCZYZNĘ do pracy na rynku 
w Głuchowie przyjmę. Tel. 606 
625 469.

Z A T R U D N I Ę  d o  r o z b i o r u 
mięsa drobiowego, również do 
przyuczenia. Tel. 603 076 136.

ZATRUDNIĘ ekspedientkę w sklepie 
z mięsem drobiowym, niepalącą. 
Tel. 603 076 136.

ZATRUDNIĘ szwaczkę do zakładu 
i chałupniczo. Tel. 602 192 104.

APT, zatrudnię od zaraz pracowników 
produkcji, magazynowych UDT 
oraz prowadzących linię. Tel. 505 
576 801, 504 044 338.

RENOMOWANA firma zatrudni 
szwaczki i owerloczki. Praca 
całoroczna. Tel. 508 100 079.

SPRZEDAM działki budowlane, 
uzbrojone,  Chechło Drugie. 
Tel. +48 733 295 370.

SPRZEDAM działkę pracowniczą 
o pow. ponad 300 m kw. graniczącą 
bezpośrednio z łąkami. Ogródki 
działkowe „Chemik Polfa”. Tel. 783 
489 674.

NA  d z iu rka rkę  i  guz i ka rkę 
zatrudnimy. Tel. 791 544 010. 

MIESZKANIE do 40 m kw. – kupię. 
Tel. 42 214 56 50.

MIESZKANIE bezczynszowe 35 m 
kw., wszystkie media, sprzedam. 
Tel. 883 014 609.

2 pokoje z kuchnią i łazienką do 
wynajęcia. Ul. Moniuszki 51 m. 3, 
Pabianice.

LOKAL na magazyn 110 m kw. 
wynajmę lub sprzedam. Tel. 883 
014 609.

PILNIE szukam domu dla 1,5–
rocznej bardzo łagodnej suczki 
odebranej właścicielowi za złe 
traktowanie. Sterylizacja gratis. 

Kontakt: 500–363–148
lub 605–606–479. 

PRACOWNIK fizyczny 
– kierowca busa. Praca 

dwuzmianowa 
w godz. 8.00–16.00 oraz 13/15 

– 21/22 pn–piątek 
oraz 2 soboty w miesiącu. 
Umowa o pracę. Kontakt 

w godz. 11.00–15.00 pod nr. 
601 433 240. 

POSZUKUJEMY osoby do 
działu zaopatrzenia. Zadania: 

pozyskiwanie ofert od 
dostawców oraz dokonywanie 

zakupów. Wymagania: j. 
angielski, biegła obsługa 

komputera, wyszukiwarek 
internetowych i pakietu Office. 
CV prosimy wysyłać na adres: 

praca@4usystem.pl.

ZLECĘ przeszycia szwalniom 
i chałupniczkom – dzianina. 

Produkcja własna. Stała praca. 
Tel. kontaktowy: 

509 811 606. 

ZATRUDNIĘ przy produkcji folii 
– Euro–Pak, ul. Kresowa 21 

w godz. 10.00–17.00. 

STABILNA praca, szybkie 
zatrudnienie na produkcji 

w Łodzi. Poszukujemy 
prowadzących linię, 

pracowników magazynowych 
UDT oraz pracowników 

produkcji. Umowa o pracę, 
premie, dodatki. Zapraszamy 
na giełdę pracy organizowaną 

przez Job – impulse 
(21.09.2016) o godzinie 11.00, 
Młodzieżowe Centrum Kariery, 

ul. Traugutta 2, Pabianice. 
Kontakt: Anna Wysocka 505–

576–801, 504–044–338. 

ZLECĘ przeszycia. 
Tel. 519 140 542. 

ZATRUDNIĘ krawcową do 
odszywania wzorów. 

Tel. 519 140 542. 
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	 O	pierwszej	połowie	nie	warto	
pisać	–	szkoda	papieru.	Pod	obiema	
bramkami	było	nudno	jak	na	szkol-
nej	akademii.	Dopiero	po	przerwie	
akcję	Maciej	Kwaśniak	–	Grzegorz	
Gorący	–	Tomasz	Ostalczyk,	 za-
mknął	ten	ostatni,	uderzając	z	linii	
pola	karnego.	Piłka	poszybowała	
tuż	obok	słupka.	2	minuty	później	
po	centrze	z	prawej	strony	Adrian	
Płuciennik	trącił	piłkę	głową,	lecz	
bramkarz	Zgierza	sparował	strzał.
	 Potem	zaatakowali	goście,	ale	
nasz	bramkarz	–	Damian	Rzeź-
niczak,	wybił	im	z	głów	marzenia	
o	 prowadzeniu.	W	 63.	minucie	
z	 wolnego	 strzelał	 Ostalczyk,	
później	Anton	Hartman	 głową	
niecelnie	zamykał	dośrodkowanie.
	 W	 80.	minucie	 goście	 bły-
skawicznie	rozegrali	rzut	wolny,	

Piłka nożna

	 W	niedzielę	 o	 godz.	 10.00	
na	 stadionie	 przy	 ul.	 Grota–
Roweckiego	zostanie	rozegra-
ny	 memoriał	 im.	 Sebastiana	
Rzeźn iczaka . 	 P ięć 	 d r użyn	
(Włókniarz	 I,	 Włókniarz	 II,	
PTC,	 Pogoń	 Zduńska	 Wola,	
AKS	Feniks	Łódź),	złożonych	
z	chłopców	urodzonych	w	roku	
2009,	zagra	systemem	„każdy	
z	każdym”.	(grz)

a kLaSa

	 Czarni	Smardzew	–	Iskra	Do-
broń	3:5,	AKS	SMS	Łódź	–	GKS	
Ksawerów	3:4,	Burza	Pawlikowi-
ce	–	Widzew	II	Łódź	2:3,	Nowo-
solna	Łódź	–	Orzeł	Piątkowisko	
0:2,	 Jutrzenka	Bychlew	 –	LKS	
Różyca	0:3.	(grz)

B kLaSa

	 Mecz	zaległy:	KAS	Konstan-
tynów	–	Włókniarz	II	0:4.
	 4.	 kolejka:	 Włókniarz	 II	
–	LKS	II	Różyca	4:2.		(grz)

koSZYkÓWka

	 Jun iorzy	 PKK’99	 zajęl i 
3.	 miejsce	 w	 turnieju	Wino-
branie	 2016	w	Zielonej	Górze.	
Podopieczni	Wiesława	Wincka	
pokonali	 gospodarzy	 –	 Zastal	
61:46	 i	 Górnika	 Wałbrzych	
75:53	oraz	przegrali	ze	Śląskiem	
Wrocław	50:56,	United	London	
51:69	i	King	BC	Szczecin	67:77.	
Do	 pierwszej	 piątki	 turnieju	
wybrano	Aleksandra	Placka,	do	
drugiej	 –	 wicekróla	 strzelców	
Bartosza	Malarczyka.
	 PKK’99:	Placek,	Malarczyk,	
Igor	Walczak,	Dominik	Bralew-
ski,	Szymon	Rogoziński,	Dawid	
Wisławski,	Miłosz	Michałow-
ski,	Szymon	Barys,	Aleksander	
Jóźwik,	 Szymon	 Owczarek,	
Konrad	Czarnecki,	 Filip	Rafa-
łek.	(grz)

BIEGI

	 25.	 bieg	 parkrun	 w	 parku	
Wolności	 ukończyło	 18	 osób.	
Najlepsi	 byli:	Maciej	 Ślusarz	
(19:52)	i	Dorota	Krysiak	(25:52).	
Kolejny	bieg	za	tydzień.	(grz)

TEniS STołoWY

	 W	 II	 lidze	Włókniarz	 prze-
grał	 1:9	 ze	 Startem	 Zduńska	
Wola.	Punkt	zdobył	Maciej	Cie-
ślak.	W	niedzielę	w	Brzezinach	
pabianiczanie	 doznali	 klęski	
z	MLUKS–em	0:10.	W	III	lidze	
Burza	Pawlikowice	wygrała	z	Ra-
domskiem	 7:3.	 Punkty:	Kamil	
Jarmakowski	 i	 Jarosław	 Bar-
tłomiejczyk	 po	 2,5,	Bartłomiej	
Macużak	1,5	i	Mateusz	Kowalski	
0,5.	(grz)

TEniS

	 Szymon	 Kielan	 zwyciężył	
w	XII	Ogólnopolskim	Turnieju	
Klasyfikacyjnym	Młodzików	
JBB	Nadzieja	Cup	w	tenisie.	Za-
wody	rozgrywano	w	Łomży.	
	 Szymon	gładko	pokonał	Ada-
ma	Kuligę,	 Szymona	 Sokołow-
skiego	i	Karola	Szczapa.	W	grupie	
finałowej	 pabianiczanin	 ograł	
dwóch	 olsztynian:	 Filipa	Tatera	
6:1,	6:3	i	Maksa	Grygołowicza	5:3,	
6:2.	W	pojedynku	decydującym 
o	1.	miejscu	wygrał	z	warszawiani-
nem	Alanem	Bojarskim	6:4,	4:6,	10:5.	
	 Niespełna	 14–letni	 tenisista	
naszego	PKT	jest	jednym	z	najbar-
dziej	utytułowanych.	To	brązowy	
medalista	mistrzostw	Polski	w	sin-
glu	oraz	 srebrny	w	deblu	wespół	
z	 łodzianinem	Mateuszem	Cisło.	
W	swojej	kategorii	wiekowej	zdo-
był	także	drużynowe	wicemistrzo-
stwo	Polski	 z	warszawską	Merą,	
do	której	był	wypożyczony	na	 te	
mistrzostwa.	W	kolekcji	posiada	16	
medali	MP.	W	turnieju	w	Łomży	
był	rozstawiony	z	numerem	1.	Nie	
zawiódł	i	wygrał.	
	 Jest	uczniem	II	klasy	gimna-
zjum	przy	szkole	Gortata	w	Ło-
dzi.	 Jego	 trenerami	 są	 Tomasz	
Iwański	i	Tomasz	Zabrocki.	Szy-
mon	mimo	młodego	wieku	ma	
już	 187	 cm	wzrostu.	 Pochodzi	
z	 usportowionej	 rodziny.	Mama	
Iwona	 to	 była	mistrzyni	 Polski	
w	 skoku	wzwyż,	 a	 tata	Dariusz	
jest	trenerem	lekkiej	atletyki	i	dba	
o	motorykę	syna.	(sp)

*  *  *
	 W	mistrzostwach	województwa	
juniorów	w	Piotrkowie	Jan	Piotrow-
ski	(PKT)	wyeliminował	Maksymi-
liana	Kopkę	(Łódź)	6:4,	6:4	i	odpadł	
po	0:6,	0:6	z	Kacprem	Dworakiem	
(Łódź).	Odpadł	też	Juliusz	Lesman	
(PKT),	pokonując	6:2,	6:4	Mateusza	
Cisło	(Łódź)	i	ulegając	Marcinowi	
Morawskiemu	2:6,	3:6.	Dominik	
Śliwiński	 (PKT)	pokonał	6:2,	6:0	
Franciszka	Stępnia	(Łódź),	Aleksan-
dra	Pawlickiego	(Łódź)	3:6,	6:3,	6:4,	
a	w	półfinale	uległ	Morawskiemu	5:7,	
3:6.	Debel	Śliwiński/Lesman	odpadł	
w	półfinale,	 sięgając	po	brązowy	
medal.	(grz)

	 Puchar	 Polski:	 PTC	 za	 bur-
tą,	 choć	 Piotr	 Szynka	 ustrzelił	
hat–trick.	O	wyniku	meczu	zde-
cydowała	mizerna	gra	w	obronie.	
W	bramce	 „fioletowych”	 stanął	
tym	razem	pomocnik,	Jacek	Hiler.	
Skutek?	Już	w	8.	minucie	wycią-
gnął	piłkę	z	siatki.	W	16.	minucie	
crossem	popisał	 się	Przemysław	
Miszczak,	 do	 piłki	wystartował	
Piotr	 Szynka	 i	 było	 1:1.	 Potem	
goście	 przycisnęli,	 dwukrotnie	
pokonując	Hilera	(1:3).
	 W	 pierwszej	 akcji	 po	 prze-
rwie	Szynka	złapał	na	wykroku	
bramkarza	Kutna	(2:3).	Ale	w	56.	
minucie	piłka	znowu	zatrzepotała	
w	 siatce	 PTC.	 Następnie	 po-
przeczki	„ostemplowali”	Szynka	
i	Andrzej	Grzegorczyk.	W	 74.	
minucie	Rafał	Cukierski	 podał	
do	 Szynki,	 ten	 wyłożył	 piłkę	
rezerwowemu	Danielowi	Dudziń-
skiemu	i	było	3:4.
	 Marzenia	o	remisie	i	dogryw-
ce	 rozwiał	 rezerwowy	Kutna,	
który	w	naszym	polu	karnym	miał	

Sokół II Aleksandrów – PTC 1:0 (0:0)

Nie strzelali, nie trafiali
	 W	drużynie	gospodarzy	(lider	rozgrywek)	wystąpiło	pięciu	piłkarzy,	
którzy	na	co	dzień	grają	w	III	lidze.	Aleksandrów	był	częściej	przy	
piłce,	ale	groźniejsze	sytuacje	stwarzało	PTC.
	 –	Jednak	szwankowała	skuteczność	–	przyznaje	Dariusz	Kopa,	kie-
rownik	PTC.	–	W	doliczonym	czasie	gry	piłkę	meczową	miał	Piotrek	
Szynka,	lecz	trafił	w	bramkarza.	Jedyną	bramkę	„fioletowi”	stracili	
w	56.	minucie,	gdy	Dawida	Sulimę	pokonał	Dominik	Pecyna.
	 PTC:	Sulima	–	Bielak,	Sikorski,	Ziółkowski,	Pintera	–	Cukierski	
(79.	Miszczak),	Hiler,	R.	Znojek	(60.	Kling),	Szynka,	Dudziński	–	Ża-
bolicki	(58.	Wojtczyk).
	 W	tabeli	PTC	jest	5.	(9	punktów,	gole:	15–11).	W	sobotę	o	16.00	
zagra	u	siebie	z	SMS–em	Łódź.	(grz)

PTC – KS Kutno 4:6 (1:3)

Bez bramkarza gra się kiepsko

	 W	zespole	Dłutowa	debiutował	
junior,	 Piotr	Owczarek	 z	Włók-
niarza.	 Już	w	 10.	minucie	 było	
0:1,	gdy	Hubert	Mikucki	popisał	
się	strzałem	„stadiony	świata”.	Po	
indywidualnej	 akcji,	 lewą	 nogą	
sprzed	 narożnika	 pola	 karnego	
huknął	w	 okienko.	Gospodarze	
wyrównali	w	26.	minucie.
	 –	Właściwie	to	było	podanie.	
Rosanów	przepuścił	piłkę,	a	u	nas	
pogubili	się	obrońcy	i	bramkarz.	
Piłka	wturlała	się	do	siatki	–	opo-
wiada	Krzysztof	Świercz,	prezes	
GLKS–u.
	 Niedługo	 potem	 „padł”	 Se-
bastian	Stępiński	(kontuzja).	Siłą	
Dłutowa	są	stałe	 fragmenty	gry.	
Po	jednym	z	nich,	w	56.	minucie,	
Mariusz	Woch	głową	dał	prowa-
dzenie	gościom.	Końcówka	była	

nerwowa.	W	80.	minucie	 drugą	
żółtą	 kartkę	 zobaczył	 Kamil	
Stolarek.	W	2.	minucie	doliczo-
nego	czasu	gry	Sebastian	Dresler	
wykorzystał	gapiostwo	obrońców	
i	 pokonał	 Dawida	 Bukowiec-
kiego.	Chwilę	 później	Mikucki	
został	brutalnie	sfaulowany.	Wstał	
i	odepchnął	rywala,	za	co	sędzia	
pokazał	mu	 drugą	 żółtą	 kartkę	
i	czerwoną.	
	 Dłutów:	Bukowiecki	 –	 Stel-
mach,	Grala,	Łubowski,	Stępiński	
(44.	Woch)	–	Mikucki,	Stolarek,	
Bargiel	 (70.	 Borowiec),	 Mo-
rawski,	Golik	 (75.	 Jakubowski)	
–	Owczarek.
	 W	 tabeli	 Dłutów	 jest	 12. 
(5	punktów,	gole:	7–15).	W	sobotę	
o	16.00	zagra	u	siebie	ze	Startem	
Brzeziny.	(grz)

LKS Rosanów – GLKS Dłutów 2:2 (1:1)

Dwóch wywalił sędzia

Włókniarz – Boruta Zgierz 0:0

Kto lepszy w pudłowaniu?
ale	 napastnik	Zgierza	 nie	 trafił	
z	trzech	metrów.	W	86.	w	podob-
nej	sytuacji	gracz	Boruty	chybił	
do	pustej	bramki.	W	90.	minucie	
po	 akcji	 Błażeja	 Bujalskiego	
z	Ostalczykiem	 „szczupakiem”	
rzucił	 się	Płuciennik,	 lecz	 piłka	
poszybowała	obok	bramki	i	mecz	
zakończył	 się	 remisem	0:0.	Ta-
kiego	wyniku	na	 stadionie	 przy	
Grota–Roweckiego	nie	pamiętają	
najstarsi	kibice.

	 Włókn ia rz: 	 Rzeźn iczak	
–	 Acela,	 Kępka	 (82.	 Maśla-
kiewicz),	 Słyścio,	 Indraszczyk	
–	Hartman,	Kirwiel,	Płuciennik,	
Ostalczyk,	Kwaśniak	(72.	Bujal-
ski)	–	Gorący	(68.	Sęczek).
	 W	 ligowej	 tabeli	Włókniarz	
jest	 6.	 (9	 punktów,	 gole:	 8–5).	
W	 środę	 o	 16.00	 zagra	 u	 sie-
bie	w	Pucharze	 Polski	 z	Zawi-
szą	Rzgów,	 a	w	 następną	 środę	
–	w	Parzęczewie	z	Orłem.	(grz)

tyle	miejsca	 i	 czasu,	 by	 przyjąć	
piłkę	 na	 klatkę	 i	 uderzyć	 z	 po-
wietrza.	W	84.	minucie	Szymon	
Ziółkowski	wyręczył	 napastni-
ków	Kutna	i	było	3:6.	Trzy	minuty	
przed	końcem	z	 karnego	wynik	
ustalił	Szynka.

	 PTC:	 Hiler	 –	 Bielak,	 Si-
korski,	 Ziółkowski,	 Stucha-
ła 	 (55. 	 P intera) 	 – 	 Szynka ,	
Cukierski,	 R.	 Znojek,	 Kling	
(70.	 Kopka),	 Miszczak	 (55.	
Dudziński)	 –	 Wojtczyk	 (55.	
Żabolicki).	(grz)
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Szynka strzelił trzy gole dla PTC
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Zapasy

	 Michał	Dybka	 (PTC)	wziął	
udział	w	mistrzostwach	 świata	
w	Gruzji.	Zajął	13.	miejsce	w	ka-
tegorii	85	kg.	Nasz	atleta	walczył	
z	Finem	Vile	Vaeinoe	Juhani	Salo	
i	po	pierwszej	rundzie	prowadził.	
W	 drugiej	wykonał	 rzut,	 który	
sędziowie	 uznali	 za…	 kontrę	
przeciwnika	i	to	Fin	walczył	dalej.	
Gdyby	 dotarł	 do	 finału,	 przed	
Michałem	otworzyłaby	się	szansa	
walk	w	repasażach.

*  *  *
	 Ośmiu	młodzików	PTC	wal-
czyło	w	 turnieju	w	Warszawie.	
Brązowe	medale	 wywalczyli:	
Mateusz	 Kłębowski	 i	 Norbert	
Nowakowski	(obaj	66	kg),	walki	
o	brąz	przegrali	Piotr	Ludwiczak	
(42	kg)	i	Adam	Pokorski	(59	kg),	
zaś	Dominik	Florczak,	Igor	Sak-
tura,	Kacper	Sobczyk	 i	Bartosz	
Nawrocki	 uplasowali	 się	 poza	
pierwszą	piątką.	(grz)

*  *  *
	 W	mistrzostwach	Polski	kade-
tów	w	Ropczycach	czwórka	z	PTC	
po	raz	pierwszy	od	czterech	lat	nie	
wywalczyła	medalu.	Najbliżej	był	
Szymon	Zastrużny	(65	kg),	który	
po	dwóch	zwycięstwach	przegrał	
walkę	o	brąz,	zajmując	5.	miejsce	
w	 stawce	39	zawodników.	Seba-
stian	Szymczyk	 (65	 kg)	wygrał	
jedną	walkę	(12.	miejsce).	W	wadze	
55	kg	Kuba	Didoch	wygrał	 tylko	
jedną	walkę	 (7.	pozycja),	a	 Jakub	
Błachowicz	żadnej.	(grz)

Kolarstwo

	 W	rozegranym	w	Rawie	Ma-
zowieckiej	 szosowym	wyścigu	
kolarskim	 z	 cyklu	Kross	Road	
Tour	na	dystansie	53	km	w	kat.	
MM20	 i	 open	 zwyciężył	Adam	
Ostojski,	w	kat.	FK20	–	Sylwia	
Gajdka,	zaś	w	kat.	FM70	2.	miej-
sce	zajął	Czesław	Sudra.	(grz)

sZaCHy

	 Wyniki	turnieju	szybkiego	we	
wrześniu:	 1.	Grzegorz	Sobański 
6	punktów.,	2.–3.	Stanisław	Majew-
ski	i	Jerzy	Rzepkowski,	po	5	pkt.

*  *  *
	 W	 turnieju	 błyskawicznym	
(5	min)	 najlepszy	 był	 Stanisław	
Majewski,	7	punktów.,	2.	był	Ta-
deusz	Woźniak,	6,5	pkt.,	3.	Jerzy	
Rzepkowski,	5,5	pkt.	(grz)

PIŁKA RĘCZNA

	 Szczypiorniści	 Pabiksu	 roz-
poczną	 rozgrywki	 III	 ligi	 15	
października	meczem	 z	 Piotr-
kowianinem	 II	 na	 wyjeździe.	
Oprócz	 ekip	 z	 Pabianic	 i	 Piotr-
kowa	w	 lidze	wystąpią:	 Pogoń	
Siedlce,	Warszawianka,	Czarni	
Regimin,	Uniwersytet	II	Radom	
i	SPR	Nowe	Piekuty.	(grz)

BRydż

	 Marek	 Tyran	 z	 brązowym	
medalem	mistrzostw	 świata.	To	
jeden	 z	 największych	 sukcesów	
pabianickiego	brydża.	
	 Marek	Tyran	wspólnie	 z	 ło-
dzianką	Anną	Kowalską	 zdobył	
brązowy	medal	mistrzostw	świa-
ta.	Działo	się	 to	na	Olimpiadzie	
Brydżowej,	 która	 rozgrywana	
była	we	Wrocławiu.	Polacy	zdoby-
li	tam	3	medale:	srebrny	i	2	brązo-
we.	W	turnieju	mikstów	wygrała	
rosyjska	 para	Maria	 Lebedewa	
i	 Igor	Khazanow,	 przed	 dwoma	
parami	polskimi	–	Martą	Sikorą	
i	Adamem	Walczyńskim	z	Gdań-
ska	oraz	Kowalską	z	Tyranem.
	 Tyran	 jest	 kapitanem	pierw-
szoligowej	 drużyny	 Invit	 Pabia-
nice.	 Sportową	 edukację	 rozpo-
czynał	w	pamiętnym	studenckim	
klubie	Kalefaktor,	a	potem	przez	
wiele	lat	reprezentował	PTC	Pa-
bianice.	(sp)	

*  *  *
	 Nieczęsto	w	turniejach	brydżo-
wych	zdarza	się,	by	kobieta	ograła	
wszystkich	panów.	Jeszcze	rzadziej	
bywa,	kiedy	 turniej	wygra	żona,	
a	mąż	 jest	ostatni,	 a	 tak	właśnie	
zdarzyło	 się	 podczas	 ostatniego	
turnieju	rozegranego	na	PTC.	
	 Zawody	 wygrała	 Elżbieta	
Warwas	wespół	 z	Kazimierzem	
Górniakiem.	 Ostatnie	miejsce	
zajęła	nasza	czołowa	para	Dariusz	
Warwas/Jerzy	Janio.	Drugie	miej-
sce	zajęli	Tomasz	Kloze	i	Jakub	
Ulczyński,	 a	 trzecie	 –	Marek	
Ograbek	i	Jerzy	Sobczak.	
	 W	kolejnym	 turnieju	wygrała	
para	 Jacek	Omelańczuk/Wacław	
Niewiadomski,	przed	Tadeuszem	
Kempko	z	Jackiem	Komorowskim	
i	Igorem	Regułą	z	Pawłem	Zasępą.
	 W	klasyfikacji	długofalowej,	li-
czonej	od	początku	roku,	prowadzi	
Andrzej	Duszyński	przed	Kazimie-
rzem	Górniakiem,	Dariuszem	Cy-
ganem,	Jackiem	Omelańczukiem,	
Tadeuszem	Olbromskim,	Wacła-
wem	Niewiadomskim,	 Lechem	
Korczyńskim,	Markiem	Tyranem,	
Andrzejem	Jaraszkiewiczem	i	Da-
riuszem	Warwasem.	(sp)

BIegI NA oRIeNtACjĘ

	 Pięć	 medali	 z	 mistrzostw	
Polski	w	Batorzu	koło	Janowa	Lu-
belskiego	przywieźli	 zawodnicy	
UKS	Azymut.	Indywidualnie	zło-
to	zdobyła	Daria	Lajn	(seniorki),	
a	brąz	Kinga	Królik	(juniorki).
	 Drugiego	 dnia	 trzy	 sztafety	
Azymutu	 stanęły	 na	 podium:	
seniorki	 (Lajn,	 Królik,	Maria	
Pabich)	 zdobyły	 brąz,	 juniorzy	
młodsi	 (Dawid	 Zając,	 Konrad	
Płuciennik,	 Dawid	 Kalisiak)	
oraz	weterani	(Piotr	Krempiński,	
Grzegorz	Biolik,	 Tomasz	 Tka-
czuk)	sięgnęli	po	srebro.	(grz)

Biegnij
na orientację
	 15	 października	 (sobota)	 na	 trasie	 Pabianice	
–	Chechło	zaplanowano	otwarte	mistrzostwa	powiatu	
pabianickiego	w	biegu	na	orientację.	
	 Pobiegniemy	w	kilku	kategoriach	wiekowych:	K/M	
10N,	K/M	12,	K/M	14,	K/M	16,	K/M	18,	K/M	20/21,	
K/M	35,	K/M	50,	open	K	–	SP	 (uczennice	ze	szkół	
podstawowych),	open	M	–	SP,	open	K	(uczennice	ze	
szkół	średnich	i	gimnazjów),	open	M.	
	 –	Kategorie	open	są	dla	zawodników,	którzy	nie	mają	
licencji	–	wyjaśnia	Jerzy Woźniak,	kierownik	zawodów.
	 Wpisowe	wynosi	 10	 zł,	 a	wypożyczenie	 czipa 
–	3	zł.	Zawodnicy	bez	licencji	płacą	tylko	za	czipa.	
	 Zgłoszenia	są	przyjmowane	do	12	października	(po	
tym	terminie		opłata	wyższa	o	50	procent)	w	formularzu	
na	stronie	www.azymutpabianice.pl.
	 Zawody	 organizują:	UKS	Azymut	 oraz	Łódzki	
Związek	Orientacji	Sportowej.	(kb)

 Trwają	zapisy	na	rajd	rowero-
wy	i	zmotoryzowany	z	Pabianic	
szlakiem	śladów	Operacji	Łódz-
kiej	2016.	
	 –	 Zapraszamy	 na	 wspólne	
zwiedzanie	pamiątek	po	Operacji	
Łódzkiej	 –	 jednej	 z	 najkrwaw-
szych	bitew	I	wojny	światowej	na	
froncie	wschodnim	–	 informują	
organizatorzy.	 –	 Zobaczymy	
cmentarze,	 również	 w	 formie	
kurhanu,	kielichy	szrapneli	wmu-
rowane	w	ściany	kościołów,	które	
ucierpiały	w	wyniku	bitwy	oraz	
film	i	prezentację	przygotowaną	
przez	 członków	Grupy	Rekon-
strukcji	 Historycznej	 Żelazny	
Orzeł	1914.
	 Trasa	 rowerzystów	ma	 dłu-
gość	 21	 kilometrów.	 Prowadzi	
przez:	Piątkowisko	 (obiekt	 spor-
towy	Piątkowisko	4b),	Wymysłów	
Francuski,	Wymysłów	 Piaski	
(cmentarz	wojenny),	Wysieradz	

(cmentarz	 z	 kwaterą	 z	 I	WŚ),	
Żytowice,	 Zalew	 (mogiła	 zbio-
rowa	–	kopiec),	Majówka,	Konin	
–	świetlica	wiejska	(zakończenie).	
	 Trasa	 dla	 zmotoryzowanych	
liczy	 56	 kilometrów.	 Jedziemy	
przez:	 Gadkę	 Starą	 (cmentarz	
wojenny),	Rzgów	 (kościół),	Go-
spodarz,	Prawdę,	Rydzyny,	Paw-
likowice	 (cmentarz	 wojenny),	
Hermanów,	Piątkowisko,	Wymy-
słów	Piaski	(cmentarz	wojenny),	
Żytowice,	Janowice,	Mikołajewi-
ce,	Zalew	(mogiła	zbiorowa	–	ko-
piec)	i	Konin	–	świetlica	wiejska	
(zakończenie).
	 Rajd	 odbędzie	 się	w	 sobotę	
(1	 października).	 Rowerzyści	
wystartują	o	godz.	13.00	z	boiska	
w	Piątkowisku,	 zmotoryzowani	
o	godz.	11.00	z	cmentarza	wojen-
nego	w	Gadce	Starej,	a	autokary	
–	o	10.30	również	z	boiska	w	Piąt-
kowisku.	

Weź udział w historycznym rajdzie

Zawisza Rzgów – PTC (kobiety) 0:1 (0:1)

Parada Kociołkówny

Nasz na
mistrzostwach
Polski
	 Zaczynają	 się	Mistrzostwa	Polski	Osób	Nie-
pełnosprawnych	w	Bielsku–Białej.	Weźmie	w	nich	
udział	Krzysztof	 Jarzębski. Mistrzostwa	potrwają	
od	wtorku	do	soboty.	Tutaj	Jarzębski	musi	jechać	
przynajmniej	40	kilometrów	na	godzinę.	Wyzna-
czoną	trasę	pokona	na	specjalnym	rowerze,	który	
napędzany	jest	siłą	rąk.	Sportowiec	z	Pabianic	weź-
mie	udział	m.in.	w	wyścigu	indywidualnym	na	czas,	
wyścigu	ze	startu	wspólnego	i	w	wyścigu	fińskim.	
	 –	 Najbardziej	 lubię	 jazdę	 indywidualną.	
Wtedy,	 po	 pierwsze,	można	 się	wykazać,	 a	 po	
drugie,	tutaj	wszystko	zależy	ode	mnie.	To	robię	
codziennie	na	treningach	–	mówi	sportowiec.	
	 Przed	wyjazdem	Jarzębski	zapewniał,	że	bez	
medalu	 nie	wróci.	 Z	 poprzednich	mistrzostw	
Polski	ma	już	9	medali.	(kate)

	 Trwają	zapisy.	Dla	pierwszych	
130	osób	przewidziano	upominki. 
Do	30	września	zgłoszenia	przyj-
mowane	są	pod	numerem	(42)	213	
96	60	w	godzinach	pracy	Urzędu	
Gminy	w	Pabianicach.	Należy	po-
dać	imiona	i	nazwiska	wszystkich	
zgłaszanych	osób,	adres	zamiesz-
kania	 i	 telefon	kontaktowy.	 Jeśli	
zgłasza	 się	 rodzina,	wystarczy	
telefon	do	jednej	z	osób	dorosłych.	
Udział	w	 rajdzie	 będzie	można	
zgłosić	również	poprzez	stawienie	
się	chwilę	przed	wyjazdem	na	star-
cie	wybranej	trasy	1	października.
	 Na	mecie	rajdu	przy	świetlicy	
wiejskiej	w	Koninie	odbędzie	się	
impreza	plenerowa.	Zaplanowano	
pokazy	broni	 i	 umundurowania,	
kuchnię	polową,	ognisko	z	kieł-
basą,	pokazy	filmu.	
	 Rajd	organizowany	jest	przez	
Stowarzyszenie	 Carpe	 Diem	
z	Konina.	(kb)

	 Lepiej	zaczęły	„Perełki”,	ale	po	akcji	
Oli	Kwiatkowskiej	Anna	Owczarz	ude-
rzyła	obok	bramki,	a	Andżelika	Błoch	
ubiegła	rywalki,	lecz	po	jej	strzale	piłka	
odbiła	się	od	słupka.	W	rewanżu	Mag-
dalena	Kociołek	 rzuciła	 się	 pod	 nogi	
strzelającej	przeciwniczki	i	fantastyczną	
interwencją	 uchroniła	 PTC	 od	 straty	
gola.	
	 W	38.	minucie	rzut	karny	podykto-
wany	za	zagranie	ręką	rywalki	na	gola	
zamieniła	Kwiatkowska.
	 PTC:	M.	Kociołek	–	Kacprzak	(41.	
Pabjańska),	Forc,	Błaszczyk,	Próbka	(85.	
Cywińska)	–	Błoch	(90+1.	Jakóbczak),	
E.	Kociołek,	Mądrakowska	(59.	Kania),	
Łagowska,	Owczarz	–	Kwiatkowska.	
	 W	 tabeli	 PTC	 jest	 5.	 (6	 punktów,	
gole:	5–4).	W	sobotę	zagra	w	Zduńskiej	
Woli	z	MKS–em.	(grz) fo
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BARAN (21.03 – 19.04)
Zapragniesz nadrobić to-
warzyskie zaległości. Twój 

telefon dzwonić będzie bez przerwy. 
Uważaj, aby nie wygadać cudzych 
sekretów. Nie awanturuj się w sklepach 
czy urzędach. Uważaj za kierownicą! 

BYK (20.04 – 20.05)
Masz przed sobą udany ty-
dzień. Zapragniesz odmiany 

i rozrywki, a twój dobry humor zjedna 
ci przyjaciół i wielbicieli. Dobra passa 
dla dziennikarzy i naukowców. 

BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06)
Będziesz w centrum zainte-
resowania innych, być może 

czeka cię jakieś publiczne wystąpienie. 
Nie myśl o drobiazgach, bo czas sprzy-
ja poważnym sprawom!

RAK (22.06 – 22.07)
Życie nie będzie cię niestety 
rozpieszczać. Możliwe do-
datkowe obowiązki – znieś 

to dzielnie i nie daj się chandrze. 
W weekend wskazany odpoczynek, 
najlepiej u boku sympatycznej osoby. 

LEW (23.07 – 22.08)
Sprawy związane z miłością, 
partnerstwem i pieniędzmi 

będą w centrum twojego zaintere-
sowania. Możliwe ważne decyzje, 
a samotni nie powinni ignorować 
rzucanych ku nim czułych spojrzeń.

PANNA (23.08 – 22.09)
Będziesz zajęty sprawami 
domu i rodziny. Dużo uczuć 
i wspomnień nie pozwoli ci 

na przejmowanie się cudzymi proble-
mami. Najchętniej zostaniesz w domu 
i zaopiekujesz się domownikami.

WAGA (23.09 – 22.10)
Możesz liczyć na korzystny 
wpływ planet. Wiadomości, 

jakie zdobędziesz, sprawią, że zmienisz 
zdanie w pewnej ważnej sprawie. Bę-
dziesz niecierpliwy i nerwowy. Zaufaj 
intuicji i nie rób niczego na siłę.

SKORPION (23.10 – 21.11)
Wszyscy wokół ciebie będą 
bardzo poważnie traktować 

obietnice, nie mów więc zbyt wiele 
o swoich tajemnicach i planach na 
przyszłość. Nie bierz na siebie zbyt 
wielu nowych obowiązków, bo możliwy 
jest spadek formy.

STRZELEC (22.11 – 21.12)
Warto słuchać zawodowych 
ploteczek, a nawet zadzwonić 

do znajomych, którzy pracują u konku-
rencji. Zdobyte wiadomości przydadzą 
się w karierze. 

KOZIOROŻEC (22.12 – 19.01)
Będziesz zdekoncentrowany 
i osłabiony. Możesz coś zgu-

bić czy zapomnieć przez nieuwagę. 
Ważne spotkania i decyzje przełóż na 
czwartek. W sobotę odpocznij.  

WODNIK (20.01 – 18.02)
Będziesz bardzo uczuciowy 
i skłonny do wzruszania 
się losem innych. Chętnie 

komuś pomożesz, wysłuchasz skarg 
i pocieszysz strapionych. 

RYBY (19.02 – 20.03)
N i e  u s i e d z i s z  d ł u g o  z a 
służbowym biurkiem, spo-

tkania z pr z y jació łmi i  a trakcje 
będą zby t kuszące. Uważaj, żeby 
twoje ekscentryczne pomysły nie 
przerazi ł y szefa. 

Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. wydawcę „Życia Pabianic” z siedzibą w Pabianicach 95–200, Stary Rynek 7 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu 
i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia otrzymanie nagrody. 
Przysyłając lub przynosząc do redakcji wypełnione kupony uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie, w przypadku wygranej, imienia, nazwiska i adresu na łamach tygodnika ŻP w ramach rozwiązania konkursu.

HOROSKOP

kupon

krzyŻówki 

krzYŻÓWkA ¯P

 Litery z pól oznaczonych 
cyframi dadzą hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki.
 Jeśli wiesz, co chcesz wygrać, 
wypełnij odpowiednie kupony 
i dołącz do kuponu krzyżówki. Po-
staramy się spełnić Twoje życzenie.
 Rozwiązania prosimy dostar-
czać do redakcji: Życie Pabia-
nic, Stary Rynek 7. Czekamy 
do 30 września 2016 r.

Rozwi¹zania

38

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji 
Życia Pabianic, Stary Rynek 7, 

pn., śr., czw., pt. 9.00–17.00, 
wt. 5.00–12.00.

Kupony są ważne dwa tygodnie 
od daty wydania numeru

z rozwiązaniami.

 Hasło krzyżówki z nr. 36 brzmi: PELARGONIA. 
 Talon o wartości 50 zł na zakupy w Opium otrzymuje Mariola 
Jeżak (ul Bugaj 70).
 Kupon o wartości 30 zł na zakupy w sklepie ze zdrową żywnością 
Milena przy ul. Orlej 24 trafi do Reginy Walczak  (ul. 20. Stycznia 
26) i Jakuba Mikołajewskiego (ul. P. Skargi 74a).
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 Potrzebujesz porady prawnej, 
a nie stać Cię na nią? Przyjdź do 
redakcji Życia Pabianic z wy-§KUPON

na poradę prawną
do kancelarii

Szram & Stężycki

Bezpłatne porady adwokata 
w Życiu Pabianic

ciętym kuponem z naszej gazety 
w czwartek w godz. 14.30–15.30. 
Nie ma wcześniejszych zapisów.
 Adwokat Marcin Stężyc-
ki  z  kancelarii Maria  Szram 
&  Marcin  Stężycki  będzie 
udzielać pierwszym 8 osobom 
bezpłatnych  porad  w  naszej 
redakcji przy Starym Rynku 7.
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  Żeby  zrobić mammografię, 
trzeba się zapisać, dzwoniąc pod 
numery  telefonów:  (42) 254 64 
10 lub 517 544 004. Panie będą 
mogły skorzystać z badań pro-
filaktycznych w mammobusach 
i  pracowniach  stacjonarnych. 
Każda  zbadana  pabianiczanka 
otrzyma prezent – kosmetyk.
  Bezpłatne badanie przysługuje 
kobietom w wieku od 50 do 69 lat 
(roczniki między 1966 a 1947), które 
ostatnią mammografię wykonywały 
przynajmniej 2  lata  temu. Panie, 
które nie kwalifikują się do progra-
mu finansowanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, płacą za badanie 
56 zł (cena regularna: 80 zł). 
 Pracownia Salve Medica, 
gdzie będzie można  zrobić ba-
danie, mieści się w Przychodni 
Pro–Med  przy  ul. Mariańskiej 
5 A. Dodatkowo, mammobusy 
zaparkują: 15 października przy 

	 Długość	 i	 jakość	 Twojego	
życia	zależą	od	Ciebie.	Zdrowie	
to	nie	tylko	brak	cierpienia	i	bólu	
fizycznego,	lecz	przede	wszyst-
kim	stan	ciała	i	umysłu,	którym	
możesz	się	cieszyć.
	 Niezbędne	działania	w	dą-
żeniu	do	zdrowia	 to	 stosowanie	
odpowiedniej	 diety,	 regularne	
ćwiczenia	fizyczne	oraz	radzenie	
sobie	z	napięciem	i	stresem.	Łatwo	
powiedzieć,	trudniej	zrobić.
	 –	Od	prawie	 już	dwóch	 lat	
służę	 pomocą	 dietetyczną	 pa-
cjentom	w	Pabianicach	–	mówi	
Kamila Ludwiczak,	 dietetyk,	
specjalista	psychodietetyki.	–	Po-
radnictwo	 dietetyczne	 to	 coś	
więcej	niż	tylko	rozpisana	dieta	
czy	kontrolowanie,	ile	tłuszczyku	
jest	w	organizmie.
	 „Diety	z	szablonu”	nie	spraw-
dzą	się	na	dłuższą	metę.	Dobrze	

Lekkość w sile, siła w lekkości,
czyli zdrowe odżywianie w Pabianicach
Co drugi dorosły Polak ma nadwagę lub otyłość, która nie jest problemem jedynie natury estetycznej. 
To przede wszystkim problemy ze zdrowiem

dobrana	dieta	jest	dostosowana	
do	celu	i	upodobań,	możliwości	
czasowych	 i	 umiejętności	 kuli-
narnych.	Wyśmienicie	smakuje,	
a	także	rozbudza	zmysły.
	 –	Ważny	 jest	wpływ	menu	
na	równowagę	kwasowo–zasa-
dową	organizmu,	 stąd	w	kom-
ponowanym	przeze	mnie	menu	
jest	wiele	produktów	o	działaniu	
neutralizującym	nadmiar	związ-
ków	kwasowych	w	organizmie	
–	dodaje	pani	Kamila.
	 Ważne	jest	to,	aby	połączyć	to,	
co	zdrowe	i	dobre,	z	tym,	co	lubimy	
i	 co	pozwoli	 skutecznie	 zadbać	
o	zdrowie	i	szczupłą	sylwetkę.	
	 Na	 przyrost	 wagi	 wpływ	
ma	wiele	 czynników.	 Jednym	
z	głównych	–	i	najczęściej	lekce-
ważonych	–	jest	nadmiar	toksyn	
w	organizmie.	Mówi	się,	że	naj-
lepszym	kosmetykiem	jest	sen.	

	 –	 Ja	 rozszerzyłabym	 to	
stwierdzenie	jeszcze	o	detoks	
i	 odpowiednie	 nawodnienie	
–	 uważa	 dietetyczka.	 –	 Pra-
widłowo	 przeprowadzony	
detoks	zaprowadza	porządek	
w	 uk ładzie 	 pokarmowym	
i	 oczyszcza	 go	 z	 toksyn.	 To	
operacja	 bez	 skalpela,	 po-
nieważ	 tak	 wszechstronne	
i	uzdrawiające	może	być	jego	
działanie.
Catering dietetyczny, czyli 
pomysł na zdrowie
	 –	 Razem	 z	 restauratorką	
Dorotą Dudziak stworzyłyśmy	
ofertę	dla	tych,	którzy	cierpią	na	
brak	 czasu.	Wprowadziłyśmy	
zupe łnie 	 nowy	
standard	 na	
rynku	cate-
ringu	die-
tetyczne-
go.
T y l k o	
u 	 n a s	
możesz	
s ko r z y -
stać	z	wy-
j ą t k o w e j	
oferty,	 jaką	 jest	 
Detoks czy Office Box.	
Wszystkie	nasze	diety	bazują	na	
różnorodności	 smaków,	 konsy-
stencji	i	zapachów.	
	 –	 Otwierając	 nasz	 box,	
zaskoczy	Cię	 pozytywnie	 za-
równo	 wygląd,	 zapach,	 jak	

i	smak	potraw	–	mówi	Kamila	
Ludwiczak.

	 Of fice	 Box  to	 ideal-
nie	stworzone	3	posiłki	
do	 pracy.	 Dzięki	 nim	
będziesz	 skoncen-
trowany	i	pełen	ener-
gii	 przez	 cały	 dzień,	
a	 także	 zmienisz	 na	
lepsze	 swoje	 nawy-

ki	 żywieniowe.	 Każdy	
z	 posiłków	 zawiera	 pro-

dukty	bogate	w	składniki	od-
żywcze	i	minerały	zbilansowane	

tak,	aby	polepszyć	Twoją	spraw-
ność	fizyczną	i	psychiczną	oraz	
samopoczucie	w	trakcie	długiego	
dnia	w	pracy.	
	 Program	skierowany	jest	do	
osób,	 które	 chcą	 zredukować	
swoją	wagę	oraz	do	wszystkich	
tych,	 którzy	 chcą	 zdrowo	 się	
odżywiać.
	 Zamawiając	nasz	Office	Box	
na	10	dni	otrzymujesz	dodatko-
wo	11	dzień	gratis.
	 Do	zapoznania	się	z	ofertą	
zapraszamy	na:	

Gotowe	posiłki	możesz	samodzielnie	podgrzać	w	domu	lub	w	pracy

Kamila	Ludwiczak,	dietetyk,	specjalista	psychodietetyki	i	Dorota	
Dudziak,	restauratorka,	właścicielka	RJ	Hotel

Zbadaj się – dostaniesz prezent
Medica, Salve Medica i drogerie Rossmann zapraszają na bezpłatne badanie piersi.

  Po  raz  piąty  wydarzenie 
organizują Medica Diagnosty-
ka Obrazowa i Salve Medica 
Centrum Medyczne we współ-
pracy z drogeriami Rossmann. 
Wspiera je dziennikarka i pre-
zenterka telewizyjna Agata 
Młynarska.
  Więcej  informacji  o  akcji  na 
stronach: www.laczynaskobiecosc.
pl, www.salvemedica.pl.

  Zakład  Ubezpieczeń  Spo-
łecznych  zaprasza  na  bezpłatne 
szkolenie na temat „Nowych usług 
i funkcjonalności Interaktywnego 
Płatnika Plus”. 
  Podczas  szkolenia omówione 
zostaną najistotniejsze zagadnienia 
dotyczące nowości w obsłudze i wy-
mianie informacji z ZUS w Płatniku 
10.01.001. 
  Szkolenie  odbędzie  się  28 
września w siedzibie II Oddziału 

Bezpłatne szkolenie

aptece „Dar Zdrowia” (Pabianice, 
ul. Targowa 19), 10 października 
w Lutomiersku przy NZOZ LUT-
MED (ul. Dąbrowskiego 21) i 28 
października w Konstantynowie 
Łódzkim przy Konstantynowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej  (ul. 
Piłsudskiego 32).
  W  ubiegłym  roku  w  akcji 
„Łączy nas Kobiecość” przeba-
dało się 15.407 pań. 

ZUS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 
7/11 w Zduńskiej Woli, w sali 201. 
Początek szkolenia: godzina 10.00.
  Ze względu  na  ograniczoną 
ilość miejsc prowadzone są zapisy 
na szkolenie, które przyjmowane 
są pod numerem telefonu (43) 824 
56 56 (wew. 375) bądź na e–mail 
malgorzata.gruszka02@zus.pl.
  Informacje  na  stronie www.
zus.pl w  zakładce Kalendarium 
ZUS.
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ŻYCIE NA LUZIE
20 września 2016 r.zyciepabianic.pl wychodzi 24 godziny na dobę strona  40

ANDRZEJ ŻELIGOWSKI 
– szef Rady Miejskiej (na zdję-
ciu), BOŻENNA KOZŁOW-
SKA  – wiceprzewodnicząca 
i IWONA MARCZAK – radna 
– dostali prezenty. Są to pudełka 
z 30 judaszowymi srebrnikami. 
Na  tak hojny dar  zrzucili  się 
koledzy z Prawa  i Sprawiedli-
wości. Ma to być „nagroda” za 
głosowanie  inaczej  niż kazał 

PiS. Obdarowani nie uronili łez. 
Stwierdzili, że będą głosować 
tak,  jak  im dyktuje  sumienie. 
Srebrniki przekazali  radnemu 
PiS – Antoniemu Hodakowi. 

ROBERT TARSALEWSKI 
– prokurator z Pabianic – publicz-
nie pokazał swój majątek. Wiemy 
już,  że ma mieszkanie o po-
wierzchni 55 m kw., jeździ toyotą 
avensis z 2012 roku, zaciągnął 

kredyt hipoteczny (528 tysięcy 
549 zł), z czego sporo  jeszcze 
nie  spłacił. Na  rachunku ban-
kowym zgromadził 100 tysięcy 
zł. Tarsalewski pracuje obecnie 
w Prokuraturze Krajowej.

RAFAŁ MADAJ  –  radny 
miejski (na zdjęciu) – ma par-
cie na szkło.  Dowód? Domaga 
się,  by  sesje Rady Miejskiej 
pokazywać  na  stronie  inter-
netowej Urzędu Miejskiego. 

Nie  przeszkadzają mu  duże 
koszty  transmisji  (sekretarz 
miasta Paweł Rózga obliczył, 
że 160.000 zł), ani minimalne 
zainteresowanie posiedzeniami 
radnych (informacje z ostatniej 
sesji czytało zaledwie 16 osób).

Kronika
towarzyska

Piątek, godz. 10.00

W tym roku po raz pierwszy do akcji sprzątania świata włączyli się 
seniorzy 60+. 30 osób wraz z przedszkolakami i gimnazjalistami 
sprzątało park Wolności. Zebrano kilkanaście dużych worków 

odpadów, a także stary telewizor 

Sobota, godz. 12.00

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, w które włączyło 
się pabianickie muzeum, młodzi pabianiczanie wzięli udział w grze 

terenowej „Śladami pabianickich świątyń”. 
Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało „Gdzie duch spotyka się 

z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki. (Nie)znane Pabianice?”
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Jak minął tydzień w Pabianicach

Sobota, godz. 12.00

Na skwerku przy ul. Łaskiej zgromadziło się blisko 200 osób. Wszyscy przyszli, by uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy Anny 
Walentynowicz. Pamiątkową tablicę odsłonili: Andrzej Gwiazda z żoną Joanną Dudą–Gwiazdą
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Środa, godz. 11.00

W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym odbył się piknik integracyjny „Kochamy Polskie Seriale i Filmy”. 
Goście mogli sprawdzić się w teleturnieju „Jaka to melodia?” czy w quizie „Znamy polskie seriale”
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