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Wystawa 
p l a k a -

tów informacyj-
no-edukacyjnych 
pod tytułem “Oj-
cowie Niepodle-
głości” spodobała 
się mieszkańcom. 
Niektórzy z za-
ciekawieniem przyglądają się 
plakatom, inni uważnie czytają 
umieszczone na tablicach infor-
macje, jeszcze inni robią sobie 
zdjęcia z bohaterami naszej 
historii.

- Taka wystawa przy ratuszu to 
bardzo dobry pomysł. Większość 
z nas ma pamięć wzrokową i 
dzięki tym plakatom nazwiska 

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

zaprasza do udziału w konkursie 
z okazji 100-lecia niepodległości 
Polski. Organizatorzy zachęca-
ją do udekorowania flagami, 
kompozycjami kwiatowymi i 
innymi elementami nawiązu-
jącymi kolorystycznie do barw 
narodowych oraz Święta Nie-
podległości swoich balkonów, 
tarasów oraz elewacji budynków. 
Celem konkursu jest uczczenie w 
nietypowy sposób wyjątkowej 
rocznicy i pokazanie naszych 
barw narodowych. Do konkursu 
można zgłosić się do 13 listopada 
br., (zgłoszenia można przekazać 
drogą mailową na adres: biblio-
teka@bibliotekaleczyca.pl lub 
osobiście w siedzibie Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
(ul. M. Konopnickiej 11A). Szcze-
góły uczestnictwa w konkursie 
znajdują się w Regulaminie. 

Do szpitala w Łę-
czycy trafiła 37-let-

nia kobieta, którą we wtorek 
potrącił samochód. Do nie-
bezpiecznej sytuacji doszło 
na przejściu dla pieszych na 
ulicy Belwederskiej. Gdyby 
prędkość samochodu była 
większa, doszłoby do tra-
gedii.

Obecnie policjanci pracują 
nad wyjaśnieniem sprawy.

- Potwierdzam, że 30 paź-
dziernika policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego łęczyckiej 
komendy pracowali na miej-
scu zdarzenia drogowego na 
ul. Belwederskiej w rejonie 
skrzyżowania z ul.  Wojska 
Polskiego. Informację o zda-
rzeniu otrzymaliśmy około 
godz.  16.00.  Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 28 - letnia 
kobieta, kierując citroenem na 
wyznaczonym przejściu dla 
pieszych potrąciła 37 - letnią 
kobietę. Piesza została prze-
t ransportowana do łęczyc-
kiego szpitala. Kierująca była 

14 listopada (środa) na 
terenie miasta prze-

prowadzona będzie zbiórka od-
padów wielkogabarytowych 
(meble, tapczany, dywany itp.). W 
celu ułatwienia odbioru, odpady 
należy wystawić w dniu zbiórki w 
godzinach: od 6.00 do 7.00:
– w przypadku zabudowy wielo-
rodzinnej w miejscach wyznaczo-
nych do gromadzenia odpadów, 
– w przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej przed posesję.

Mieszkańcy chwalą wystawę

naszych bohaterów narodowych 
z tamtych czasów utrwalą się 
w pamięci, zwłaszcza młodych 
osób. Uważam, że taka lekcja 
historii w plenerze to bardzo cen-
na inicjatywa -uważa Sylwester 
Knapiński.

(mku)

Konkurs 
patriotycznyOdbiór odpadów 

wielkogabarytowych

Łęczyca Prace budowlane w 
budynku po biurow-

cu byłego Zakładu 
Karnego w Łęczycy 
już się rozpoczęły. 
Aktualnie trwają 
roboty związane z 
wymianą stolarki 
okiennej i drzwio-
wej oraz konstruk-
cyjne. 

Na zakończenie 
remontu budyn-
ku czekają przede 
wszystkim pracow-
nicy JB Zieleń Miej-
ska, gdzie będzie 
zaplecze administra-
cyjne i socjalne dla 
pracowników jednostki oraz pra-
cownicy i podopieczni Miejskiego 

Ruszył Remont
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łęczycy. MOPS po zrealizowaniu 

inwestycji zosta-
nie przeniesiony 
na ulicę Pocztową.

Do zakończe-
nia wszystkich 
n i e z b ę d n y c h 
prac związanych 
z remontem bu-
dynku i adapta-
cją pomieszczeń 
j e sz c z e  d ł ug a 
droga. Obecne 
roboty rozpoczę-
to dzięki decyzji 
Ministra Finan-
sów przyznającej 
Łęczycy środki 

w wysokości 281.858 zł.
(zz)

Piesza potrącona na pasach

trzeźwa. Wszystkie okoliczno-
ści tego wypadku wyjaśni po-
stępowanie prowadzone przez 

łęczyckich polic jantów pod 
nadzorem prokuratora rejono-
wego w Łęczycy - informuje 
asp. Mariusz Kowalski, oficer 
prasowy komendanta powiato-
wego policji w Łęczycy.

Skrzyżowanie ulic Belwe-
derskiej i  Wojska Polskiego 
jest jednym z bardziej niebez-
piecznych w Łęczycy. W tym 
miejscu często dochodzi do 
kolizji i wypadków.

(zz)
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Łęczyca

Nowe wzory
Ceny producenta

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

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

899zł

499zł

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

NOWE KOLEKCJE
NOWE TRENDY

re
kl

am
a

Łęczyca Kierowcy wciąż nie mogą 
przyzwyczaić się, że na 

końcowym odcinku ulicy Popiełuszki 
(tuż przed targowiskiem) od kilku 
miesięcy obowiązuje zakaz pako-
wania. Został wprowadzony wraz 
z rozpoczęciem remontu ulicy M. 
Konopnickiej i najprawdopodobniej 
tak już zostanie.

Auta zaparkowane na ulicy, 
zwłaszcza w dni targowe, utrud-
niają ruch. Znaki zakazu zatrzy-
mywania się ustawione są po obu 
stronach ulicy. Kierowcy, którzy 
lekceważą zakazy, muszą liczyć się 

Droga prowadząca do 
głównego wejścia do 

ROD “Irys” została wyrównana. 
Wreszcie działkowicze nie jeżdżą 
po tak dużych dziurach, jak były 
do niedawna. Dodatkowo, na 
początkowym odcinku gruntówki 
(od strony drogi krajowej 91) mia-
sto utwardziło dojazd do działek 
tłuczniem. 

(zz)

Do “Irysa” już nie po wertepach

notorycznie łamią zakaz

z wezwaniem do siedziby straży 
miejskiej.

- Bardzo często interweniujemy 
na ulicy Popiełuszki w związku z 
samochodami zaparkowanymi w 
miejscu zakazu. Kierowcy tłumaczą 
się przyzwyczajeniem sprzed kilku 
miesięcy, kiedy znaków zakazu jeszcze 
nie było. To oczywiście nie jest trafne 
uzasadnienie, bo na znaki należy 
zwracać uwagę, jazda “na pamięć” nie 
popłaca - komentuje Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w Łęczycy. 
- Apelujemy do kierowców, żeby nie 
parkowali samochodów w miejscach, 
gdzie obowiązują zakazy.

(zz)

Łęczyca Z redakcją skontak-
towali się rodzice 

uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Łęczycy. 
Uważają, że 
zróżnicowanie 
godzin spoży-
wania obiadów 
jest krzywdzą-
ce dla starszych 
dzieci. 

Rodzice star-
szych uczniów 
mają żal do dy-
rekcji za ustale-
nie różnych go-
dzin spożywania 
obiadów na szkolnej stołówce. Jak 
usłyszeliśmy, dziecko powinno zjeść 
obiad wtedy, kiedy jest głodne a nie 
wtedy, kiedy pozwala na to ustalony 
harmonogram.

- Moje dziecko jest w najstarszej 
klasie i obiad może zjeść dopiero po 
lekcjach. Dla nas to dziwne. Przecież 
w południe uczniowie klas starszych 
też są już głodni. Rozmawialiśmy o tej 
sprawie z innymi rodzicami, wielu z 
nich chciałoby, żeby ich pociechy nie 
czekały do zakończenia lekcji. Rozwa-
żamy rezygnację z obiadów w szkole, 
bo traci to sens, jeżeli dziecko je obiad 
tuż przed powrotem do domu, gdzie 
też czeka na niego posiłek. Dzieci 
młodsze jedzą wcześniej, ten po-

dział jest dla nas 
krzywdzący.

O sprawie 
rozmawialiśmy 
z dyrektor SP 
Nr 4 Elżbietą 
Gieragą, która 

powiedziała Reporterowi, że żadne 
skargi rodziców w sprawie godzin 
wydawania obiadów do niej nie trafiły. 

- Szkoła liczy 371 uczniów, z czego 
200 korzysta z obiadów. Jak do tej pory, 
nie odnotowaliśmy większej liczby 
rezygnacji z korzystania z obiadów, 
owszem zdarzają się pojedyncze przy-
padki, ale jak rozmawiałam z rodzicami 
tych uczniów, przyczyna leży po stronie 
domu a nie szkoły, jest to np. zmiana 
czasu pracy rodzica czy też wyjazd 
do innego miejsca zamieszkania. Ze 
stołówki korzystają zarówno dzieci 
młodsze jak i starsze. Pomieszczenie, w 
którym jest zlokalizowana jadalnia nie 
należy do największych. Mieści nie wię-
cej jak 50 uczniów, a tyle właśnie dzieci z 

klas najmłodszych je obiady w szkole. 
Oczywiście myślimy o powiększeniu 
pomieszczenia, ale jak zawsze dzia-
łania te są limitowane posiadanymi 
środkami finansowymi. Wracając do 
korzystania ze stołówki, przyjęliśmy 
zasadę, że wszyscy uczniowie jedzą 
obiad po zakończonych lekcjach. Dzie-
ci młodsze kończą zajęcia wcześniej i 
to one pierwsze przychodzą na obiad. 
W dalszej kolejności są uczniowie z 
klas V, VI, VII i VIII, co oznacza, że 
korzystają z obiadów nieco później. 
Zasadę taką przyjęliśmy dlatego, że 
gdyby wszyscy uczniowie chcieli 
przyjść do stołówki w tym samym 
czasie to po pierwsze, nie pomieściliby 
się, a po drugie powstałoby zapewne 
duże zamieszanie, a przypomnę że 
podstawowe funkcje szkoły to nie tyl-
ko dydaktyka, ale też wychowywanie. 

Z obiadów w szkole korzysta ponad 
połowa uczniów. Posiłek dwudanio-
wy z deserem kosztuje 5 zł. 

(mku), (zz)

- Dzieci chcą zjeść obiad, a nie mogą 
- żalą się rodzice

Dyrektor Elżbieta Gieraga wyjaśnia, dlaczego 
uczniowie jedzą obiady po lekcjach
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Pieniądze dla osP

Gm. Grabów

Gm. Grabów
Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Pracownicy za-
kładu energe-

tycznego wymienili słupy w miej-
scowości Borucice. Na jednym 
z nich znajdowało się gniazdo 
bocianów, obecnie już puste. Pod-
czas wymiany słupów, pracownicy 
energetyki zrzucili je, przez co 
zostało całkowicie zniszczone. 
Działania te wzbudziły oburzenie 
wśród mieszkańców. 

- Bociany wybrały sobie to miej-
sce, były tu od 2014 roku. W ich 
gnieździe wychowało się 17 sztuk 
młodych. Na pewno odpowiadało 
im tutaj - mówi Arkadiusz Rosiń-
ski, jeden z mieszkańców. - Rozu-
miemy, że działania energetyki 
były konieczne, ale w naszej ocenie 
można było to zrobić inaczej, np. 
zabezpieczyć i przenieść gniazdo 
w inne miejsce zamiast zwyczajnie 
je niszczyć.

Czy działania pracowników 
energetyki zostały przeprowadzone 
zgodnie z prawem? Zapytaliśmy 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi.

“Zakaz usuwania gniazd, nie do-
tyczy wykonywania ww. czynności 
od dnia 16 października do końca 
lutego z obiektów budowlanych 
lub terenów zieleni, jeżeli wyma-
gają tego względy bezpieczeństwa 
lub sanitarne. Rozważenia jednak 
wymaga sytuacja, jeśli na wymie-
nianych słupach w miejscowości 
Borucice istniała specjalna plat-
forma, zapewniająca bezpieczne 
usytuowanie gniazda bocianiego 
ponad liniami energetycznymi i 
została ona trwale usunięta. W takiej 
sytuacji możliwe jest istotne pogor-
szenie stanu dotychczasowego miej-
sca rozrodu bocianów skutkujące 
naruszeniem zakazu (całkowitego 

Kolejne środki 
finansowe trafią 

do druhów z OSP w Sławęcinie. 
Tym razem strażacy ochotnicy 
finansowe wsparcie przeznaczą 
na szkolenia, szczególnie młodych 
członków dziecięcej i młodzieżo-
wej drużyny pożarniczej.

- Niedawno pozyskaliśmy z Energii 
15 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu medycznego - mówi prezes 
Dariusz Sawicki. - Wzbogaciliśmy się 
m.in. w kołnierze ortopedyczne, torby 
medyczne, czy nosze. Na tym jednak 
nie poprzestaliśmy. Kolejne pismo 
z prośbą o wsparcie wysłaliśmy do 
PZU, skąd skierowano do nas pomoc 
finansową w wysokości 45 tys. zł. Są 
to pieniądze z przeznaczeniem głów-
nie na szkolenia członków dziecięcej i 

Od piątku mobilny 
punkt poboru krwi 

znów parkuje przy urzędzie miej-
skim w Łęczycy. Krwiobus wrócił 
do poprzedniej lokalizacji po 
ponad trzymiesięcznej przerwie. 
Wówczas łęczyccy krwiodawcy 
krew oddawali w ambulansie 
RCKiK czekającym przed staro-
stwem powiatowym. Zmiana była 
podyktowana remontem ulicy M. 
Konopnickiej. 

Do końca listopada 
trwać mają prace 

związane z naprawą systemów 
alarmowych w muzeum na zam-
ku. Jak mówi Hanna Pawłowska, 
dyrektor placówki, urządzenia 
alarmowe, ppoż i wodociągowe 
nie działały w sposób należyty, 
głównie ze względu na stopień 
zużycia.

- Nie było na co czekać. Razem 
z pracownikami złożyliśmy pro-
jekt do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego i udało 
się, otrzymaliśmy kwotę dofinan-
sowania w wysokości 270 000 zł z 
przeznaczeniem na naprawę oraz 
częściową wymianę 3 systemów: 
sygnalizacji alarmowej i napado-
wej, przeciwpożarowej i oddymia-
nia klatki schodowej. To jeszcze 
nie wszystko, z urzędu miejskiego 
otrzymaliśmy kwotę 140 000 zł  na 
naprawę i konserwację instalacji 
wodociągowej - informuje dyrek-
tor. - Wszystkie prace zarówno z 
jednego, jak i drugiego zakresu 
są w trakcie realizacji. Pełne za-
kończenie robót nastąpi z końcem 
listopada. Podkreślam jednak, że 
przez cały czas remontu muzeum 
jest czynne dla odwiedzających, za 
powstałe utrudnienia przeprasza-
my naszych gości.

(mku)

Wreszcie postulaty 
mieszkańców o wyko-

nanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 
703 na Osiedle Królów Polskich 
zostały uwzględnione. Tyle tylko, 
że mieszkańcom do pełnego za-
dowolenia dużo brakuje, głównie 
przez sposób wykonania bruko-
wanego zjazdu.

- Tak się u nas zjazdy buduje. 
Czy naprawdę tak trudno było 
trafić w światło ulicy? Czy ko-
niecznie trzeba poruszać się sa-
mochodem po chodniku? - pyta 
mieszkaniec, który zaprosił nas 
na osiedle.

Wjazd owszem został wykonany. 
Jest wybrukowany i szeroki, tylko 
co z tego, jeżeli został usytuowany 

Gniazdo bocianów zniszczone

Arkadiusz Rosiński z Borucic 
ubolewa, że gniazdo bocianów 
zostało zniszczone
lub częściowego) zniszczenia ich 
siedliska. Należałoby także ustalić, 
czy złożone gałęzie na słupie energe-
tycznym pełniły rolę gniazda (czy 
odbywały się tam już lęgi ptaków 
i wychowywane były młode) czy 
wyłącznie platformy, na której 
przesiadywały bociany. Wówczas 
dopiero możliwe jest stwierdzenie 
czy zostały naruszone przepisy 
karne zawarte w art. 131 pkt 14 
ustawy o ochronie przyrody. W 
takim przypadku należy zawia-
domić organy ścigania” - czytamy 
w odpowiedzi nadesłanej przez 
rzecznika prasowego Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Magdalenę Tazbir.

Mieszkańcy Borucic twierdzą, że 
doszło do złamania prawa, bowiem 
w gnieździe wychowywały się pi-
sklęta. Ubolewają również nad tym, 
że wiosną bociany prawdopodobnie 
już nie zbudują nowego gniazda w 
Borucicach.

(mku)

Nowe systemy 
w zamku

Krwiobus znów przy UM

nie trafili w ulicę

na połowie szerokości osiedlowej 
ulicy? 

- Wszystko to wygląda tak, jakby 
wykonawca  miał kłopoty z koncen-
tracją. Niedługo będą o nas opowia-
dać dowcipy, jak w Wąchocku, ale 
żarty żartami, przecież to przed-
sięwzięcie nie kosztowało złotówki 
- mówi kolejny mieszkaniec. - Jak 
można było zrobić taką fuszerkę? 
Zjazd jest mocno przesunięty i nie 
jest wpasowany w szerokość drogi. 
W takiej sytuacji, chodnik należało 
częściowo rozebrać i robotę wyko-
nać porządnie.

Pytanie w sprawie wykonania 
zjazdu wysłaliśmy do urzędu miej-
skiego. Czekamy na odpowiedź.

(mku)

Krwiobus w Łęczycy jest w każdy 
piątek od godziny 8 rano.

(zz)

tym Razem 45 tys. zł
młodzieżowej drużyny pożarniczej. 

Jednostka OSP w Sławęcinie nie-
wątpliwie przoduje w pozyskiwaniu 
pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. 
Druhowie otrzymują mniejsze i 
większe kwoty. Są nie tylko aktyw-
nymi strażakami ochotnikami, ale 
też dobrymi managerami - potrafią 
zadbać o swoją jednostkę. 

(mku)

Po co wymieniają krawężniki? 
- pyta mieszkaniec

Łęczyca Remont ulicy Kiliń-
skiego niedawno 

rozpoczęty a już wzbudza u 
niektórych osób wątpliwości. Z 
pytaniem o zasadność wymiany 
dobrych krawężników zwrócił 
się do nas jeden z mieszkańców.

- Dlaczego firma prowadząca 
remont na naszej ulicy wymienia 
niedawno wstawiane obrzeża 
chodników zastępując je nowy-
mi? Przecież to jest jakiś absurd. 
Kto jest za to odpowiedzialny? 
W mojej ocenie to zwykła nie-
gospodarność - słyszymy od 
mężczyzny.

Jak informuje urząd miejski, 
wymiana obrzeży chodników 

jest ujęta w dokumentacji tech-
nicznej i stanowi jeden z zapla-
nowanych elementów inwestycji. 
Poza tym, nie wszystkie kra-
wężniki były w dobrym stanie. 
Mimo nie tak dawnej wymiany, 
niektóre były pęknięte lub ukru-
szone. Remont ulicy Kilińskiego 
zakłada kompleksową moder-
nizację. Stare krawężniki zostać 
więc nie mogły. 

Obecnie naprawiana jest uszko-
dzona studzienka kanalizacyjna 
przy skrzyżowaniu z ul. Prze-
drynek. Po zakończeniu prac 
ziemnych wykonawca przystąpi 
do frezowania nawierzchni na ul. 
Kilińskiego. Kierowcy już muszą 
liczyć się z utrudnieniami. 

(mku)
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Apostoła w Łęczycy
11.30 - rozpoczęcie uroczystości  z udziałem 

Wojska Polskiego

               - występ historyczny uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 4

12. 00 - msza Święta w intencji Ojczyzny

Plac Tadeusza Kościuszki
13.00 - przemarsz na Plac T. Kościuszki

13.10 - ceremoniał wojskowy 

13.15 - Polonez w wykonaniu uczniów 

I Liceum Ogólnokształcącego w Łęczycy

13.25 - odczyt historyczny 

13.30 - przemówienie okolicznościowe

Burmistrza Miasta Łęczyca

13.35 - Apel Pamięci i salwa honorowa

13.45 - złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej

14.00 - Defilada

14.30 - zakończenie uroczystości 

wspólnym polonezem uczniów i uczestników

STOISKA SPRZĘTU SŁUŻB:  

WOJSKA POLSKIEGO, 

POLICJI,  

STRAŻY POŻARNEJ, 

ZAKŁADU KARNEGO

11 listopada 2018
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Kościół pw. św. Andrzeja 

Serdecznie zapraszamy
na uroczyste obchody

 17.00 Patriotyczne śpiewanie na Zamku 
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Regionalny parafia jest zadłużOna 

Sprawdź swoje wędkarskie umiejętności w dobrym towarzystwie i 
pięknym otoczeniu przyrody podczas Turnieju Wędkarskiego z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koło Wędkarskie 
nr 16 w Uniejowie zaprasza do wzięcia udziału w zawodach, które 
odbędą się w dniu 11.11.2018 r. na starorzeczu „Kaczka”. Zbiórka 
uczestników w dniu zawodów o godz. 9.00. Udział w turnieju należy 
zgłosić do dnia 08.11.2018 r. pod numerem telefonu 698 839 648 lub 
665 740 734. Opłata startowa wynosi 10 zł. Uwaga! Zawody wędkarskie 
przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.

turniej wędkarski

Niemałą kon-
sternację wśród 

niektórych parafian wywołała 
treść ogłoszenia parafialnego 
opublikowana przez probosz-
cza parafii pw. św. Katarzyny, 
ks. Wojciecha Żelewskiego. 
Duchowny informuje bowiem 
o odejściu do innej parafii or-
ganisty, któremu trzeba zwrócić 
5 tysięcy zł. Proboszcz pisze 
również o zadłużeniu parafii wy-
noszącym ponad 30 tysięcy zł. 

- Jeśli parafia jest zadłużona, 
to żądanie organisty jest mocno 
nietaktowne. Być może poniósł 
pewne koszty, ale jak każdy lo-
kator określonej nieruchomości 
wszystkie inwestycje robił dla 
siebie i swojej wygody. Na miej-
scu proboszcza nie zwracałabym 
żadnych pieniędzy – powiedziała 
nam parafianka, która nie ukry-
wała zaskoczenia.

Próbowaliśmy porozmawiać z 
ks. proboszczem, jednak nie za-
staliśmy duchownego na plebanii. 

W parafialnym ogłoszeniu pro-

Proboszcz musi spłacić organistę
Poddębice

boszcz Żelewski m.in. napisał:
„W minionym tygodniu pan 

Mariusz poinformował mnie o rezy-
gnacji z pracy a następnie złożył pi-
smo na moje ręce w którym wypo-
wiedział umowę o pracę. Zaznaczył 

w tym piśmie, 
że uczynił to na 
własną prośbę, a 
także że od mi-
nionego piątku 
rozpoczął pra-
cę na stanowi-
sku organisty 
w paraf i i  w 
Sochaczewie. 
W tej parafii 
pracował już 
wcześniej, za-
nim przybył 

Proboszcz Żelewski informuje o zadłużeniu parafii i obowiązku spłaty 
należności organiście 

do nas. Będzie nam brakowało 
pana Mariusza i jego głosu. Pan 
Mariusz opuszczając budynek 
organistówki poinformował mnie, 
że poczynił pewne inwestycje w 
tym budynku w ciągu minionych 
lat. Ustaloną kwotę 5 tysięcy zł 
tytułem poniesionych kosztów 
inwestycji postaram się w najbliż-
szym czasie spłacić. Nie ukrywam 
w tym miejscu, że miesiąc temu 
przejąłem parafię z zadłużeniem 
ponad 30 tysięcy zł. Ufam głębo-
ko, że to zadłużenie oraz obecne 
wobec pana Mariusza stopniowo 
i sukcesywnie zostanie spłacone. 
Obecnie poszukujemy organisty 
a osobom, które w zastępstwie 
posługują przy organach składam 
wielkie Bóg zapłać”. 

(ps)
W tym budynku 
mieszkał organista 
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Poddębice

Uniejów 

Poddębice

Uniejów

Korzystający z miej-
skiego szaletu narze-

kają na brak ogrzewania. Spore 
braki są też jeśli chodzi o wygląd, 
który jest z minionej epoki. Trze-
ba jednak przyznać, że w szalecie 
jest zazwyczaj czysto. 

- Podstawowym problemem jest 
brak ogrzewania. W chłodniejsze 

W mieście po-
w s t a j ą  n o w e 

ciucholandy. Klientów na uży-
waną odzież nie brakuje. 

- Zdecydowaliśmy się na sprze-
daż używanej odzieży ze Szwecji 
– mówi Barbara Wodzińska. - Naj-
więcej mieszkańców odwiedza 

Mocno przechylona 
latarnia przy ul. bł. 

Bogumiła stanowi duże zagroże-
nie dla pieszych i kierowców. Nie 
wiadomo, kto ją zniszczył. Naj-
prawdopodobniej w latarnię ude-
rzył samochód. Takiego zdania są 
mieszkańcy, którzy z niepokojem 
obserwują kierowców przekra-
czających prędkość na jednej z 
głównych ulic w Uniejowie.

- Bardzo często słychać pisk opon. 
To głupota, aby na tej drodze jechać 
tak szybko. Jest tu spory ruch. 
Widocznie w latarnię walnął jakiś 
wariat, może był pijany lub pod 
wpływem narkotyków? - zastana-
wia się lokatorka jednej z kamienic 
przy ul. bł. Bogumiła. 

Urząd miasta, jak usłyszeliśmy, 
nie odbiera sygnałów o kierowcach 
przekraczających na tej drodze 
prędkość. W magistracie nie wiedzą 
też, jaka była przyczyna uszkodze-
nia latarni. 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepod-ległości, urząd miasta w Uniejowie zachęca do udziału w I Marszu Nordic Walking. Marsz o symbolicznej długości 1918 metrów zapla-nowany został 10 listopada przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. Zapisy rozpoczną się na miejscu od godz. 10.00. 

Dzieci oraz osoby niepełnosprawne z trzech gmin powiatu poddębic-
kiego: Uniejowa, Wartkowic i Zadzimia mogły doskonalić swój talent 
z wybitnymi artystami: Lidią i Marcinem Pospieszalskimi. Goście nie 
szczędzili rad młodym wokalistom, a także instrumentalistom. Wizyta 
tak znamienitych gości to element przygotowań do grudniowych 
koncertów w Wartkowicach i Zadzimiu. 

Zarząd terenowy PiS 
oraz radni powiatu 

poddębickiego PiS podpisali po-
rozumienie ze Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców Powiatu Poddębic-
kiego, reprezentowanym w radzie 
powiatu przez radnych Wspólnoty 
Powiatu Poddębickiego. W tej sytu-
acji starosta Ryszard Rytter pomylił 
się w swoich kalkulacjach, licząc na 
koalicję PSL, PO, Wspólnota Powia-
tu. Zrzeczenie się przez niego man-
datu było krokiem bezskutecznym. 
Ludowcy ponieśli w powiecie klęskę. 

PiS na początku ub. tygodnia 
dogadał się z przedsiębiorcami. 
Koalicja, zdaniem posła Pio-
tra Polaka, gwarantować ma 
rozwój i skuteczne działania 
na rzecz powiatu poddębic-
kiego. 

- Nie ukrywam satysfakcji 
z osiągniętego porozumie-
nia – mówi poseł Polak. 
- Podjęte działania na rzecz 
PSL przez pana Ryttera 
być może okazałyby 
się skuteczne, gdyby 
starosta w ogóle nie brał 
udziału w wyborach. 
Moja opinia o tym panu jest 
taka, że niepotrzebnie sypał piach 
w tryby. Tracił na tym powiat.

Starosta Rytter, tak komentuje spra-
wę.

„Kiedy po pierwszym dniu negocja-
cji zorientowałem się, że są duże opory 
radnych ze Wspólnoty do mojej osoby, 
postanowiłem zrzec się mandatu, aby 
umożliwić zawiązanie korzystnej dla 
powiatu  i oczekiwanej przez społe-
czeństwo koalicji PSL, PO, Wspólnota 
Powiatu. Podejrzewałem również, że 
prawdziwy powód niechęci przed-
siębiorców jest zupełnie inny. Podej-
rzenia okazały się faktem w sobotę 27 
października, kiedy opublikowano w 
internecie treść porozumienia PiS-u 
i radnych ze Wspólnoty. Okazało się, 
że rozpowszechniane twierdzenia 
jakoby moja osoba była przeszkodą do 
zawarcia większościowej koalicji były 
tylko zasłoną dymną. Mam wrażenie, 
że „umowa” była uzgodniona długo 
przed wyborami. Nieuczciwym wobec 
wyborców jest fakt, że kandydaci na 

kto uszkodził latarnię?

- Uszkodzona latarnia na ul. bł. 
Bogumiła będzie wkrótce napra-
wiona, uszkodzenie zostało już 
zgłoszone. Co do wyjaśnienia kto 
i w jaki sposób ją uszkodził, to nie-
stety nie jesteśmy w stanie ustalić co 
się stało, ponieważ na tym odcinku 
ulicy nie ma monitoringu – infor-
muje Maciej Bartosiak. 

O zdarzeniu nie została też poin-
formowana policja. 

(ps)

I marsz nordic walking 

Muzyczna moc w uniejowie 

chłodno i brzydko w szalecie 

dni korzystanie z tego przybytku 
jest mało komfortowe – powiedział 
nam jeden z mieszkańców. - Można 
też by już pomyśleć o remoncie.

Dowiedzieliśmy się, że remontu 
jednak nie będzie. Po zakończeniu 
inwestycji w „starej plebanii” i prze-
niesieniu tam biblioteki, w budynku 
znajdzie się również toaleta udo-
stępniona dla turystów i mieszkań-
ców, która będzie przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

(ps)

Kurtka na zimę za 2 zł
nas podczas wyprzedaży, czyli w 
piątki, soboty i poniedziałki. Wtedy 
ceny za towar są odpowiednio po 5, 
3 i 2 złote. 

Zajrzeliśmy do sklepu właśnie w 
poniedziałek. Sporym zaintereso-
waniem cieszyły się zimowe kurtki 
po 2 zł. 

- Nie wiem, czy można powie-
dzieć, że nasi klienci to osoby 
ubogie. Ciucholandy odwiedzają 
też mieszkańcy bogatsi, którzy po 
prostu w takim sklepie szukają 
jakiejś niepowtarzalnej rzeczy. Za-
glądają również do nas handlarze, 
którzy kupują tanie ciuchy a następ-
nie sprzedają drożej taki towar na 
bazarach – zauważa pani Barbara. 

Niektóre punkty z używaną odzie-
żą praktycznie ze sobą sąsiadują. Nie 

przeszkadza to sprzedawcom na 
znalezienie klientów. Świadczy to 
o tym, że potrzeba lub też moda na 
lumpeksy jeszcze nie przeminęła. 

(ps)

Szach – mat dla PSL
radnych ze Stowarzyszenia Przed-
siębiorców ukryli to przed samymi 
wyborcami - wręcz temu zaprzeczali 
– świadczą o tym wpisy internetowe. 
Koalicja, którą my proponowaliśmy 
zawrzeć, a więc PSL, PO i Wspólnota 
Powiatu Poddębickiego była logiczna 
i bardzo akceptowalna przez 

większość wybor-
ców i zabezpie-
czałaby równo-
mierny podział 
inwestycji dla 
wsz ys t k ic h 

gmin. 
N i e -

zrozu-
m i a -
ł y m 

jest, 
ż e 

dwaj liderzy przedsiębiorców są aktu-
alnymi członkami PSL-u (nieprawdą 
jest, że ktokolwiek ich wyrzucił ze 
Stronnictwa), a jednocześnie zago-
rzałymi przeciwnikami koalicji z ich 
macierzystym ugrupowaniem poli-
tycznym. Moje zrzeczenie się mandatu 
odkryło prawdziwą twarz i intencje 
niektórych radnych. Jako szef kampa-
nii wyborczej Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w naszym powiecie biorę 
całkowitą odpowiedzialność za wynik 
wyborczy. Należy zadać sobie pytanie 
czy mógł on być lepszy. Ja liczyłem na 6 
-7 mandatów. Od wielu miesięcy media 
radiowe i telewizyjne prowadziły bar-
dzo intensywną kampanię oszczerstw 

i pomówień w stosunku do PSL-u oraz 
jego działaczy. Wielu wyborców dało 
temu wiarę i zdobyliśmy 5 mandatów. 
Ubolewam, że na terenach wiejskich 
jest tak mało anten satelitarnych, bo 
mając dostęp do innych kanałów TV 
można wyrobić sobie bardziej obiek-
tywne poglądy” - czytamy w piśmie 
przesłanym przez starostę do redakcji. 

R. Rytter opublikował wcześniej na 
stronie internetowej powiatu swoje 
oświadczenie.

„Aby nie blokować negocjacji w spra-
wie utworzenia koalicji większościowej 
w radzie powiatu postanowiłem zrzec 
się mandatu radnego i stosowne pismo 
złożyłem u komisarza wyborczego w 
Łodzi. Jeszcze raz dziękuję Państwu za 
zaufanie, a mój mandat obejmie Pan 
Dariusz Twardowski – jestem przeko-
nany, że będzie go sprawował w dobrze 
pojętym interesie mieszkańców”. 

Warto dodać, że Ryszard Ryt-
ter w okręgu nr 1 uzyskał 582 

głosy. Największe poparcie 
mieszkańcy udzielili jednak 
Przemysławowi Jaszczako-
wi, na którego zagłosowały 
703 osoby. Wicestarosta Piotr 

Binder zdobył 357 głosów. 
Zapytaliśmy posła Piotra Po-

laka, kto zostanie starostą. 
- Mogę jedynie powiedzieć, że sta-

rostą najprawdopodobniej zostanie 
kobieta a wicestarostą mężczyzna – 
odpowiada wymijająco poseł. 

P. Polak opublikował na swoim face-
booku podstawowe punkty zawartego 
porozumienia. Postanowiono, że PiS 
obsadzi stanowisko starosty, funkcję 
wicestarosty będzie pełnił przedstawi-
ciel Wspólnoty Powiatu Poddębickiego. 
Członkami zarządu zostanie dwóch 
radnych PiS i jeden przedstawiciel 
Wspólnoty. PiS obsadzi stanowisko 
przewodniczącego rady i jednego za-
stępcę przewodniczącego rady, Stowa-
rzyszenie obsadzi stanowisko jednego 
zastępcy przewodniczącego rady. PiS 
obsadzi stanowisko przewodniczą-
cych dwóch komisji, stowarzyszenie 
obsadzi stanowisko przewodniczącego 
jednej komisji. Członkowie Wspólnoty 
Powiatu Poddębickiego mają współ-
uczestniczyć w realizacji programu PiS. 

(ps)

- Jako szef kampanii wyborczej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w naszym powiecie biorę całkowitą 
odpowiedzialność za wynik wyborczy 

– powiedział „Reporterowi” 
Ryszard Rytter
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 308: Pierwsze koty za płoty.
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* Pielęgniarka do lekarza:  
- Panie doktorze, symulant spod 
dwójki umarł.  
Doktor:  
- No to teraz przesadził... 

* * * 
* Wraca mąż wieczorem z pracy i pyta 
żony: 
- Mamy może coś smacznego na kolację? 
Żona uśmiecha się do niego rozkosznie i pyta: 
- Mogę być ja? 
- Wiesz, że lekarz zabronił mi tłustego. 

* * * 
* Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 
pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

* * *
* Pracodawca pyta kandydata na pracownika: 
- Dlaczego powinienem pana zatrudnić w moim biurze? 
- Bo jestem bardzo odpowiedzialną osobą. W poprzedniej 
pracy, kiedy coś szło nie tak, zawsze mówili, że jestem za 
to odpowiedzialny. 

* * * 
* Przychodzi facet do lekarza i mówi:  
- Panie doktorze, mam problem, że kiedy śpię to chrapię. 
Co mam zrobić?  
- Niech pan zaśnie przy otwartym oknie, to przejdzie.  
Na następny dzień facet znowu przychodzi do lekarza, a 
lekarz mówi:  
- I co? Chrapanie zniknęło?  
- Chrapanie nie, ale zniknął TV, MP3, mikrofala i DVD. 

* * *
* Mąż długo nie wraca do domu. Żona się bardzo niepo-
koi:  
- Gdzież on może być? Może sobie jakąś babę znalazł? - 
mówi do sąsiadki.  
- Ty zaraz myślisz o najgorszym - uspokaja ja sąsiadka - 
może po prostu wpadł pod samochód. 

ZUPA POMIDOROWA Ze 
ŚWIeŻyCH POMIDORóW Z 
MLeCZKIeM KOKOSOWyM I 
MAKARONeM RyŻOWyM

Składniki:
50 dag pomidorów (możesz zastąpić 
pomidorami krojonymi z puszki)  
1 opakowanie makaronu nitki z 
brązowego ryżu (170 g) 
1 i 1/2 szklanki bulionu warzywnego  
1 puszka mleczka kokosowego  
1 cebula  
5 łyżek startego parmezanu 
2 łyżki oliwy z oliwek 
1 łyżeczka pieprzu cayenne 
1 ząbek czosnku 
szczypta soli 
do podania świeża bazylia 

etapy przygotowania:
Pomidory sparz wrzącą wodą. Obierz 
i pokrój w drobną kostkę. Cebule 
pokrój w kostkę. Czosnek pokrój w 
cienkie plasterki. W dużym garnku 
rozgrzej oliwę z oliwek. Smaż na niej 
cebulę, aż się zeszkli. Dodaj czosnek 
i smaż 1-2 minuty. Dodaj pomidory. 

Dopraw szczyptą soli i pieprzem cayen-
ne. Duś przez 3-4 minuty. Wlej bulion i 
zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj mleczko 
kokosowe i gotuj na średnim ogniu 15 
minut. Makaron ryżowy zalej wrzątkiem i 
odstaw na 10 minut. Odcedź i nałóż porcje 
na talerze. Na talerze z makaronem wlej 
zupę. Gotowe porcje posyp parmezanem 
i udekoruj listkami świeżej bazylii. 

GULASZ (POTRAWKA) 
Z CUKINII I KURCZAKA

Składniki:
2 małe cukinie o łącznej wadze około 
3/4 kg 
1/2 kg piersi kurczaka 
20 dag wędzonego chudego boczku 
2 czubate łyżki koncentratu pomidoro-
wego 
2 szklanki bulionu (może być też woda) 
1 spora biała cebula 
4 ząbki czosnku 
2 łyżki oleju 
1 czubata łyżka słodkiej suszonej 
papryki 
1 łyżeczka słodkiej wędzonej papryki 
(nie jest konieczna) 
1 łyżeczka suszonej bazylii 

1 łyżeczka suszonego tymianku 
1 łyżeczka suszonego oregano 
1 łyżeczka cukru 
do podania: 
10 dag sera feta (może być też solan) 
zielone listki (bazylia, tymianek, rozma-
ryn, pietruszka) 

etapy przygotowania:
Obraną cebulą pokrój na grube półpla-
stry. Umyte i osuszone cukinie pokrój na 
półplastry o grubości około 1 cm. Ząbki 
czosnku pokrój na cienkie plasterki. Pierś 
z kurczaka pokrój na kostkę o boku oko-
ło 1,5 cm. Dopraw solą (mało) i pieprzem 
(dużo). Boczek pokrój na drobną kostkę. 
Na dużej, głębokiej patelni rozgrzej 
olej. Dodaj cebulę, lekko posól, smaż 
cały czas mieszając przez 2 minuty, aż 

zacznie się szklić. Do cebuli dodaj bo-
czek, wymieszaj, smaż na dużym ogniu 
(często mieszając) przez 2-3 minuty, aż 
boczek i cebula zaczną się rumienić. 
Dodaj czosnek, wymieszaj, smaż kilka 
chwil. Dodaj mięso kurczaka i cukinię, 
wymieszaj, smaż na dużym ogniu (cały 
czas mieszając), aż mięso całkowicie 
zmieni swój kolor. Teraz do potrawy 
wlej bulion (lub wodę), dodaj koncen-
trat, cukier i przyprawy - oba rodzaje 
papryki, oregano, tymianek i bazylię. 
Wymieszaj i gotuj na dużym ogniu, 
aż 1/3 sosu odparuje. Mieszaj co jakiś 
czas. Danie jest gotowe, kiedy sos jest 
gęsty, a kawałki cukinii są jędrne i całe. 
Gulasz podawaj posypany kawałkami 
sera i udekorowany zielonymi listkami. 

CIASTO CZeKOLADOWe Z CHILI
Składniki:
2 szklanki mąki pszennej (ok. 30 dag) 
1/2 szklanki cukru (ok. 10 dag) 
1/2 szklanki jogurtu naturalnego(ok. 
125 ml) 
1/2 szklanki oleju roślinnego (ok. 125 
ml) 
10 dag gorzkiej czekolady z chili 
3 jajka 

1 łyżka masła 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki soli 

etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Cze-
koladę zetrzyj na tarce. W dużej misce 
wymieszaj dokładnie suche składniki 
- mąkę, cukier, czekoladę, proszek do 
pieczenia, sól. W drugiej wymieszaj ze 
sobą na jednolitą masę składniki mokre - 
jajka, jogurt, olej, pastę waniliową. Mokre 
składniki połącz z suchymi. Wymieszaj 
na gładką i jednolitą masę. Prostokątną 
formę wysmaruj masłem. Przełóż do niej 
ciasto. Wierzch wygładź łyżką. Wstaw do 
piekarnika. Piecz przez około 60 minut 
(do suchego patyczka). Upieczone ciasto 
wyjmij z piekarnika. Odstaw do całkowi-
tego ostygnięcia. Wierzch posyp cukrem 
pudrem. Pokrój na porcje. 
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Tak jak w całej Polsce tak i w naszym regionie cmentarze zapełniły się 1 listo-
pada tymi, którzy przyszli wspominać swoich bliskich składając na ich grobach 
kwiaty i paląc znicze. 

PamiętaLiśmy...



10 5 LISTOPADA 2018
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny głOs na wagę złOta 

Węzeł cieplny na osiedlu „Spokojnej Starości” przed modernizacją.

Węzeł po modernizacji na osiedlu „Spokojnej Starości.”

Plan inwestycyjny na 2018 r do-
tyczący Zakładu  Ciepłownictwa 
Ozorkowskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego obejmował:

zmniejszenie mocy kotłów oraz 
modernizację  węzłów  w zakresie 
c.w.u. (likwidacja węzłów grupo-
wych) budynki Mielczarskiego 8 i 
12, Staszica 3/5, Tkacka 6, Rataja 1, 
Piłsudskiego 8.

OPK OBNIŻA KOSZTY WYTWARZANIA 
CIEPŁA SIECIOWEGO W OZORKOWIE

Do tej pory Spółka zmodernizo-
wała już  74  ze 89 węzłów będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa 
obniżając tym samym straty ciepła.

Obniżenie mocy zainstalowa-
nych kotłów w ciepłowni miej-
skiej pozwoli na wyeliminowanie 
rosnących kosztów emisji gazów 
cieplarnianych CO2. W wyniku 
sukcesywnych modernizacji dzia-

łalności Zakładu Ciepłownictwa, 
i co za tym idzie wdrażanie opty-
malizacji procesu wytwarzania 
energii cieplnej  oraz obniżaniem 
mocy zamówionej przez odbiorców 
ciepła powstała możliwość wyjścia z 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych ETS (t.j. 
Dz. U. 2017r. poz. 568 z zm.)  Zarząd 
OPK Sp. z o.o.  w 2018 r. podjął dzia-
łania inwestycyjne mające na celu  
obniżenie  mocy miejskiej kotłowni 
poniżej wartości progowych tj. 
20MW. Pozwoli to na  wykluczenie 
instalacji z systemu ETS, zachowu-
jąc jednocześnie rezerwę mocy dla 
potencjalnych odbiorców. 

Zakończenie procedury tzw. wyj-
ścia z ETS OPK planuje  w 2019 r. 

W ramach systemu ETS-ów, Spół-
ka  emituje CO2 do powietrza i musi 
się rozliczyć z Krajowym Ośrod-
kiem Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (KOBiZE) w stosunku 
rocznym uwzględniając przyzna-
wane bezpłatne uprawnienia, które  
z roku na rok są pomniejszane. 

Rok 2018  jest przełomowy, gdyż 

wartość przydziałów jest tylko na 
poziomie 50% i w następnych latach 
maleje do 41% i 33%. 

Będzie to zwiększało koszty 
związane z emisją CO2,  do około 
450 tys. zł, w skali roku przy zało-
żeniu jednostkowej ceny jednego 
uprawnienia ETS ok. 20 euro/Mg. 
Jeśli wahania cen uprawnień będą 
większe, koszty niestety wzrosną.

 Spółka będąc w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych nie ma wpływu na 
ceny uprawnień. 

Jednak już dziś OPK podjęło 
działania  w celu  wyeliminowa-
nia ryzyka ponoszenia wysokich  
kosztów z  tego powodu, obniża-
jąc moc zainstalowanych kotłów 
poniżej 20MW. Podejmowane 
działania przez OPK Ozorków w 
obszarze ciepłownictwa obniżą 
w przyszłości koszty wytwarza-
nia ciepła dla odbiorców miasta 
Ozorkowa. 

      Dzięki tym posunięciom 
odbiorcy ciepła  zachowają więcej 
pieniędzy w portfelach.

Polscy kowboje
W Starym Chrząstowie (gmina 
Parzęczew) oficjalnie otwarta 
została pierwsza w kraju strzel-
nica przeznaczona dla strze-
lectwa westernowego (CAS 
- Cowboy Action Shooting) 
będąca własnością Polskiego 
Stowarzyszenia Strzelectwa 
Westernowego – klubu li-
cencjonowanego przez PZSS 
i pierwszego klubu afiliowa-
nego przez SASS (federację 
amerykańską). 

Niepowtarzalny, klimatycz-
ny i nawiązujący do trady-
cji Dzikiego Zachodu obiekt 

dzięki osi strzeleckiej o długości 

Polscy kowboje strzelali pod 
Parzęczewem

Na zdjęciu prezes PSSW Włodzimierz 

Łuczyński 

Powyborcze kontrowersje Ozorków Urząd miasta ode-
brał szereg szokują-

cych informacji na temat niepra-
widłowości podczas głosowania 
w jednej z obwodowych komisji. 
Doniesienia są na tyle poważne, 
że wybór radnego z tego okręgu, 
który wygrał z konkurentką zale-
dwie jednym głosem, może zostać 
unieważniony. 

Do bulwersującej sytuacji miało 
dojść podczas pracy komisji liczącej 
głosy w okręgu nr 11. Zdaniem rad-
nej Karoliny Ewert – Mrowińskiej na 
karcie do głosowania konkurenta w 
walce o mandat radnego miejskiego 
zamiast znaku „x” był znak „y”. 
Przewodniczący komisji podpisał 
jednak protokół z głosowania bez 
żadnych krytycznych uwag. Radna 
zdecydowała się więc na poinformo-
wanie miejskiej komisji wyborczej o 
nieprawidłowościach. 

To nie wszystko. Jak nam powie-
działa radna, niektórzy członkowie 
obwodowej komisji myśleli nad... 
sfałszowaniem wyników wyborów. 

- Nie mogłam uwierzyć w infor-
macje, które do mnie dotarły – nie 
ukrywa radna Karolina Ewert – 
Mrowińska. - Najpierw dowiedzia-
łam się o znaku „y”, który zamiast 
iksa został postawiony na karcie do 

głosowania przy nazwisku osoby ubie-
gającej się o mandat radnego. Później 
niektórzy członkowie tej komisji ponoć 
sugerowali, że aby pozbyć się kłopotu, 
można by było przedłużyć linię przy 
„y”, by powstał „x”. Dlatego zareago-
wałam. Mam nadzieję, że wątpliwości 
zostaną wyjaśnione. 

W magistracie nie ukrywają, że 
szczegóły zgłoszenia o nieprawidło-
wościach są szokujące. Tym bardziej, 
że urząd ma poważne wątpliwości, czy 
osoba, która wygrała jednym głosem z 
radną, mogła w ogóle przystępować 
do wyborów. 

- Otrzymaliśmy pismo od matki 
tego mieszkańca, który zwyciężył z 
panią Ewert, że jej syn nie mieszka 
już w Ozorkowie. Matka mężczyzny 
poprosiła kilka tygodni temu urząd o 
to, aby wykreślić go z ewidencji osób 
płacących za śmieci. Tak też zrobiliśmy 
– informuje Mariusz Ostrowski, sekre-
tarz miasta. - Do magistratu wpłynęło 
również tuż przed wyborami pismo, 
że ten mężczyzna nie mieszka już w 
Ozorkowie. Wobec tych informacji 
podjęliśmy decyzję o skreśleniu tego 

pana z rejestru wyborców. 
Warto dodać, że zamieszkiwanie w 

mieście przy ubieganiu się o mandat 
radnego miejskiego jest niezbędnym 
wymogiem. Przekazane urzędowi in-
formacje są jednak takie, że mężczyzna 
nie mieszka w Ozorkowie a w jednej z 
miejscowości na terenie gminy Parzę-
czew ze swoją partnerką. 

O komentarz poprosiliśmy samego 
zainteresowanego. 

- Jestem bardzo zdziwiony tym, że 
radna, która przegrała, podważa wy-
niki wyborów. Wydaje mi się, że jest 
rozgoryczona i stąd to całe niepotrzebne 
zamieszanie. Mieszkam w Ozorkowie 
z rodzicami i nie jest istotne, czy każdej 
nocy nocuję w domu. Mam życie pry-
watne i ukochaną w innej gminie. A 
jeśli chodzi o rzekomy błąd na karcie do 
głosowania, to nic o tym nie wiem. Nie 
dotarły też do mnie informacje, że zo-
stałem skreślony z rejestru wyborców. 
Przyznaję, że jeśli chodzi o pismo złożo-
ne przez mamę w urzędzie, to doszło do 
nieporozumienia. Rzeczywiście powie-
działem mamie przed wyborami, że w 
październiku wyprowadzam się do 

- Urząd otrzymał przed wyborami 
pismo od matki mężczyzny 
ubiegającego się o mandat radnego, 
że syn się wyprowadził i w związku 
z tym jest prośba o wykreślenie 
go z ewidencji osób płacących za 
śmieci – usłyszeliśmy od Mariusza 
Ostrowskiego, sekretarza miasta.

mojej partnerki. Wcześniej w ogóle nie 
miałem jeszcze zamiaru brać udziału 
w wyborach. Jednak sytuacja się zmie-
niła. Plany przeprowadzki musiałem 
odłożyć. Po ogłoszeniu wyników wy-
borów poszedłem z mamą do urzędu 
i złożyliśmy nowe oświadczenie, że 
będę ponosił koszty odbioru śmieci w 
miejscu swojego zamieszkania, czyli w 
Ozorkowie– tłumaczy 44-latek. 

Jaki jest możliwy scenariusz dalszych 
wydarzeń? Decyzja urzędu miasta o 
wykreśleniu z rejestru wyborców może 
zostać zaskarżona i najprawdopodob-
niej tak właśnie będzie. Wówczas spra-
wą zajmie się sąd. Kwestia głosowania 
będzie rozpatrywana przez komisarza 
wyborczego. Głosy ponownie zostaną 
przeliczone, komisarz sprawdzi też, czy 
przy nazwisku rzeczywiście widnieje 
znak „y”. 

- Jeśli komisarz stwierdzi, że na 
karcie do głosowania jest nieprawidło-
wy znak, to wówczas liczba głosów 
pomiędzy radną a tym mężczyzną, 
będzie równa. Wtedy odbędzie się lo-
sowanie nazwiska osoby, która obejmie 
mandat radnego – tłumaczy sekretarz 

miasta. - Jeśli natomiast sąd uzna, że 
decyzja magistratu o wykreśleniu 
tego pana z rejestru wyborców była 
słuszna, to dojdzie w tym okręgu do 
wyborów uzupełniających. Oczywi-
ście skreślony z rejestru wyborców w 
tych uzupełniających wyborach już 
udziału brać by nie mógł. 

„Reporter” będzie informował o 
dalszym rozwoju tej sprawy. 

(stop)

300 m i 4 osiom krótkim pozwala na 
przeprowadzenie dowolnych zawo-
dów z Mistrzostwami Polski włącznie. 
Jest ponadto przyjazny osobom niepeł-
nosprawnym, które z powodzeniem 
uprawiają strzelectwo westernowe. Ten 
sport umożliwia zdrową rywalizację i 
doskonałą zabawę pasjonatom broni i 
strojów z czasów znanych z westernów.  

Stworzenie strzelnicy westerno-
wej nie byłoby możliwe, gdyby nie 
determinacja, zdolności i poświę-
cenie prezesa PSSW Włodzimierza 
Łuczyńskiego, który pokazał, że ma-
rzenia nie tyle się spełniają, co należy 
je spełniać. Prezes „Trigger Hawkeye” 
uhonorowany w tym roku najwyż-

szym odznaczeniem amerykańskiej 
federacji SASS - gwiazdą Regulatora, 
za wkład w rozwój strzelectwa we-
sternowego w Polsce nie zwolnił ani 
na chwilę tempa pracy. 

Otwarcia strzelnicy dokonali repre-
zentanci gości oraz najmłodszy członek 
stowarzyszenia Eryk Bedyniak.  Oddali 
strzał z rewolweru do balonika (nawią-
zując do wprowadzonej w tym roku do 
Polski konkurencji Cowboy Mounted 
Shooting), a następnie ksiądz Radosław 
Furmański  przerwał taśmę strzałem 
ze strzelby. 

Przed rozpoczęciem rozegranych VI 
Regionalnych Zawodów Jesień Chey-
ennów prezes Włodzimierz Łuczyński 
dokonał symbolicznego wzniesienia 
toastu za pomyślność poprzez strzał 
do butelki szampana. Trunek polał się 

od pierwszego trafienia. W szeregach 
PSSW są już medaliści Mistrzostw 
Polski, Mistrzostw Europy i reprezen-
tanci Mistrzostw Świata w strzelectwie 
westernowym. 
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Ozorków 

Składowisko odpadów, przy ul. 
Jasnej, wzbudza kontrowersje. Od 
wielu miesięcy w tej sprawie niewiele 
udało się zrobić. Dodatkowo nie-
dawno pojawiła się informacja, która 
w miejscowości została przyjęta z 
niedowierzaniem. W bliskim są-
siedztwie śmieciowiska powstać by 
miał bowiem zakład przetwarzający 
plastikowe butelki na olej napędowy. 
Natomiast pod Parzęczewem produ-
kowany ma być nawóz organiczny.

- Po prostu nie mogę w to uwierzyć 
– usłyszeliśmy od Zofii Sroczyńskiej. 
- Nasz dom jest położony blisko tego 
terenu na którym być może powstanie 

Pomysł PiS na jedno-
razowe świętowanie 

w poniedziałek, 12 listopada, tuż 
po niedzielnym Święcie Niepodle-
głości, wzbudza ogromne emocje. 
Mieszkańcy podzielili się w ocenie. 
Informacje płynące z Pałacu Prezy-
denckiego pogłębiają tylko chaos. 
W ub. tygodniu Senat cofnął z po-
prawkami projekt ustawy do Sejmu. 
Najbliższe posiedzenie Sejmu jest od 
7 do 9 listopada. Ustawę musi jeszcze 
podpisać prezydent i trzeba ją opu-
blikować w „Dzienniku Ustaw”. Na 
to może zabraknąć czasu. 

W Ozorkowie, podobnie jak w 
innych miastach w Polsce, ludzie są 
zdezorientowani. Czy 12 listopada bę-
dzie dniem wolnym od pracy? Nieko-
niecznie. Święto to taka hybryda – jedni 
będą pracować, a inni odpoczywać. I w 
tym cały problem. 

niechciane inwestycje 

Wielkie obawy w Parzęczewie
ten zakład. Już sporo krwi napsuło nam 
to składowisko, a tu jeszcze dodatkowo 
szykują nam taką inwestycję. Ludzie się 
na to nie godzą. 

Bliscy pani Zofii, Agnieszka i Adrian 
Sroczyńscy, też negatywnie wypowia-
dają się o przedsięwzięciu o którym 
głośno w miejscowości.

- Nie wiemy na ile te plany związane 
z zakładem przetwarzającym PET-y 
są zaawansowane, ale gdyby zostały 
zrealizowane, to aż się strach bać. 
Mamy małe dziecko. Z pewnością taka 
inwestycja odbiłaby się negatywnie 
na zdrowiu mieszkańców. Zresztą już 
dawno powinno być zlikwidowane to 
składowisko odpadów, które też spędza 
nam sen z powiek. 

Rzeczywiście, na terenie po Gminnej 
Spółdzielni, pełno jest śmieci. Wśród 
różnego rodzaju plastików i butelek, 
są nawet wraki samochodów. Każdy 
może wejść na składowisko, bo płot w 
niektórych miejscach jest zniszczony. 
Mieszkańcy boją się, ze śmieciowisko 
może zostać podpalone. Jest jeszcze 
jeden problem... szczury. 

- Jest ich coraz więcej – mówią Jolanta 
i Jacek Przygodzcy. - Jesteśmy prze-
konani, że szczury mają gniazda na 
tym śmieciowisku. Do zabudowań jest 
blisko, coraz częściej można zobaczyć 
gryzonie na podwórku. Jeszcze nigdy 
tak nie było. O narastającym problemie 
może świadczyć fakt, że gmina wydała 
mieszkańcom pułapki na szczury. Ale 
to tylko taka doraźna metoda walki. 
Po prostu trzeba zlikwidować to wy-
sypisko śmieci. 

Mieszkańców niepokoją też in-
formacje o planowanej inwestycji w 
Różycach.

Co zamierzają zrobić władze gminy?
„W lipcu br. do urzędu gminy w Pa-

rzęczewie wpłynął wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa zakładu produk-
cji olejów z tworzyw sztucznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą”. Zgodnie 
z procedurą trwa postępowanie ad-
ministracyjne. Postanowieniem wójta 
gminy Parzęczew z 15.10.2018 r. na 
inwestora został nałożony obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko. Zgodnie z przepisa-
mi każdy potencjalny inwestor ma 
prawo do uzyskania informacji, czy 
na danym terenie istnieje możliwość 
zrealizowania proponowanej przez 
niego inwestycji. Gmina ma obowiązek 
przeprowadzić postępowanie, mające 
na celu zbadanie oddziaływania danej 
inwestycji na środowisko i czy jest ona 
zgodna z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Podob-
nie wygląda postępowanie odnośnie 
inwestycji w Różycach, która polegać 
ma na budowie linii technologicznej 
do produkcji nawozu organicznego 
lub polepszacza gleby z zagęszczonych 
osadów ściekowych i innych odpadów 
pochodzenia organicznego. Wniosek o 
wydanie decyzji środowiskowej w tej 
sprawie wpłynął do tutejszego urzędu 
w maju 2018 r. Dla tej inwestycji inwe-
stor złożył już raport o oddziaływaniu 
na środowisko, do którego zarówno 
mieszkańcy jak i Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zgłosili 
wiele uwag, do których inwestor będzie 
musiał złożyć wyjaśnienia. Potencjalne 
inwestycje planowane są do realizacji 
zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego na 
terenach przemysłowo – usługowych, 
na których dopuszcza się przedsię-
wzięcia znacząco oddziaływujące na 
środowisko. Co do sprawy składowa-
nia odpadów, to jest to teren prywatny, 
w przypadku którego starosta zgierski 
w lipcu 2014 roku wydał zezwolenie 
na zbieranie odpadów innych niż nie-
bezpieczne, a w maju 2015 zezwolił na 
zbieranie i tymczasowe składowanie 
odpadów niebezpiecznych. Przedsię-
biorcy, którzy otrzymali powyższe 
zezwolenia na ww. działce mieli zbierać 
i tymczasowo magazynować odpady, 
a następnie przekazywać koncesjono-
wanym jednostkom do przetworzenia. 
Wójt gminy Parzęczew wielokrotnie 
sygnalizował staroście zgierskiemu, 
wojewódzkiemu inspektorowi ochro-
ny środowiska i marszałkowi woje-
wództwa łódzkiego o nieprawidłowo-
ściach w magazynowaniu odpadów. 
W listopadzie 2017 r. starosta zgierski 
wygasił decyzję zezwa-
lającą na zbieranie i ma-
gazynowanie odpadów 
na tej działce. W marcu 
2018 roku wójt zawia-
damiał przedsiębiorcę 
o konieczności usunię-
cia pozostałych odpa-
dów, informując o tym 
również starostę zgier-
skiego, WIOŚ i mar-
szałka województwa 
łódzkiego. Instytucje 
te przeprowadziły na 

- Nie ukrywam, że jestem sceptycz-
nie nastawiona na organizowanie 12 
listopada święta. Przecież uczcimy 
Święto Niepodległości w niedzielę 
11 listopada. Po co jeszcze wszystko 
komplikować i w poniedziałek prze-
dłużać to niby świętowanie. Będą 
same problemy – uważa Anna Pabin. 
- Muszę przyznać, że te informacje jakie 
zakłady, instytucje będą mieć wolne, a 
jakie będą pracować, zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Dobrze, że ja mam 
wyznaczoną wizytę w przychodni u 

specjalisty na 13 
listopada. 

Znajoma pani 
Anny cieszy się 
z kolejnego, choć 
jednorazowego 
święta. 

- A ja uwa-
żam, że powód 
na ustanowie-
nie 12 listopada 
dniem świą-
tecznym jest 
dostatecznie 
ważny. Należy 
w szczególny 
sposób uczcić 
to, że w tym 
roku przypa-
da 100-lecie 
odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj. 
Jestem zdziwiona, że niektórzy nie 
potrafią tego zrozumieć i tylko szu-
kają dziury w całym – mówi Halina 
Przymus. - My już mamy swoje lata. 
Należy jednak pamiętać o młodych 
i uczyć ich patriotyzmu. 

Młodzi ozorkowianie chwalą pomysł 
przedłużenia świąt na poniedziałek. 
Czy ich entuzjazm nie wynika tylko z 
tego, że 12 listopada nie trzeba będzie 
iść do szkoły?

- Ależ skąd – mówią z uśmiechem 
Ewa Strugińska i Wiktoria Stan-
kowska, uczennice miejscowego 
technikum. - To nie tylko chodzi o 
to, że w tym dniu nie będzie szkoły. 
Zresztą, miałyśmy zaplanowane 
praktyki i tak do końca to nie wiemy, 
czy w tym dniu rzeczywiście będzie-
my miały wolne. 

Patryk Czupryniak, kolega dziew-
czyn, również cieszy się z wolnego 
poniedziałku. 

- Już nie chodzę do szkoły. Mam 
pracę pod Ozorkowem, ale już ustali-
liśmy, że będzie wolne. Nie ukrywam, 
że będzie fajnie przedłużyć sobie 
weekend. 

Warto wspomnieć, że w  poniedzia-
łek 12 listopada sklepy będą pracować 
jak w niedziele niehandlowe oraz 
święta. Zakupy zrobimy w miejscach 
nieobjętych zakazem handlu w dni 

świąteczne, czyli np. na stacjach ben-
zynowych lub w małych sklepikach, 
tylko pod warunkiem, że za ladą 
stanie właściciel. Świętowanie nie 
obowiązuje również pracowników 
publicznych przychodni, szpitali oraz 
aptek. Na szczęście dla pacjentów 
– zaplanowane tego dnia zabiegi i 
operacje, na które nierzadko czeka 
się miesiącami, nie zostaną więc 
odwołane. 

Z kolei w prywatnych placówkach 
medycznych wciąż nie wiadomo, 
czy 12 listopada będzie całkowicie 
wolny. Do pracy na pewno nie pójdą 
natomiast pracownicy sądu, którzy 
będą musieli przełożyć rozprawy wy-
znaczone na 12 listopada. Podobnie 
szkoły i uczelnie – zajęcia dla uczniów 
i studentów zostaną odwołane. Za-
mknięte będą też przedszkola i żłobki. 

ZamieSZanie WoKół 
12 LiStoPada 

Anna Pabin (z prawej) nie jest przychylna pomysłowi, aby 12 listopada był 
dniem wolnym.  Z kolei Halina Przymus uważa inaczej.

To nie do końca dobra wiadomość 
dla pracujących tego dnia rodziców, 
którzy mogą mieć problem ze zna-
lezieniem opieki dla swoich dzieci. 
Dlatego możliwe, że przynajmniej 
niektóre placówki zostaną otwarte, 
ale wszystko zależy od dyrektorów 
i nadzorujących je samorządów. 
Dostosowanie się do zmian wpro-
wadzonych przez Sejm dla wielu 
firm oznacza też opóźnienie realizacji 
zleceń, wstrzymanie, procesów pro-
dukcyjnych czy odwołanie zaplano-
wanych z dużym wyprzedzeniem 
spotkań biznesowych. W niektórych 
przypadkach może to spowodować 
duże straty finansowe. 

Prezydent Andrzej Duda zapo-
wiedział, że podpisze ustawę o dniu 
wolnym 12 listopada.

(stop)

Młodzi mieszkańcy 
cieszą się z 
przedłużenia 
weekendu 

Pani Zofia negatywnie wypowiada się 
o planowanych inwestycjach 

Mieszkańcy otrzymali od gminy 
pułapki na szczury 

ww. nieruchomości kontrole potwier-
dzając jedynie ustalenia poczynione 
przez wójta w latach poprzednich. 
Na tę chwilę podejmowane są dzia-
łania w celu wyegzekwowania od 
przedsiębiorcy usunięcia pozostałych 
odpadów” - czytamy w odpowiedzi 
urzędu gminy w Parzęczewie.

(stop)

Wysypisko 
niepokoi 
mieszkańców 
Parzęczewa 
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Miłośnicy muzyki klasycznej mieli powody do zadowolenia, bowiem 
w październiku już po raz 3. odbyły się w mieście koncerty muzy-
ki klasycznej. Koncert inauguracyjny to występ zespołu Dalbergia 
Duo – jedynego żeńskiego duetu marimbowego w Polsce. Kolejny 
koncert to nieco bardziej klasyczne współbrzmienie organów i fletu. 
Słuchacze zachwycali się między innymi kompozycjami mistrza muzyki 
polifonicznej – Jana Sebastiana Bacha, czy wirtuoza instrumentów 
klawiszowych swojej epoki – Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncert 
finałowy to mocno energetyczna muzyka o rodowodzie między innymi 
bałkańskim, wykonana przez trio akordeonowe Ars Harmonica. 

Ozorkowianie prześcigali się 
w pomysłach na Halloween. 
Jednak to Marcin z Rafałem zre-
alizowali najbardziej osobliwy 
koncept. 
- Pomyśleliśmy, aby w przeddzień 
Wszystkich Świętych pospacero-
wać po mieście z trupem – mówią 
z uśmiechem młodzi mieszkańcy. - 
Tym trupem był manekin owinięty 
w czarną folię. My sami przebrali-
śmy się za lekarzy. 

Plan obchodów 11 listopada 2018 roku

13 listopada – uroczystości w szkole Podstawowej nr 2

godz. 12.00 Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Józefa
godz. 13.00 uroczyste odsłonięcie i złożenie kwiatów pod tablicą memoriałową na Placu Jana Pawła II
godz. 13:30  przemarsz (z dużą flagą i orkiestrą) na rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości
godz. 13:45  wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego
godz. 13:50 przemówienie Burmistrza Miasta Ozorkowa i otwarcie Ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości
godz. 14:00 część artystyczna – orkiestra, występy dzieci i młodzieży
godz. 14:40 zakończenie uroczystości

godz.   9:30  MiniKoncert na maxiNiepodległość 
godz. 10:30 „żywa flaga” + wypuszczenie biało-czerwonych balonów z helem

Szokowali 
w Halloween Ozorków Krzysztof Strużek 

nie ukrywa emocji, 
gdy mówi o zepsutym domo-
fonie w jednym z bloków przy 
ul. Bema. Jak usłyszeliśmy, 
urządzenie ma nie działać już 
od prawie roku a wszelkie próby 
lokatorów rozwiązania tej uciąż-
liwości, jak na razie okazują się 
bezskuteczne. 

- Moja cierpliwość już się skoń-
czyła. Domofon nie działa, a wy-
konawca i konserwator w jednej 
osobie kompletnie lekceważy 
temat. Przeważnie nie można się 
do niego dodzwonić, a jak się już 
człowiek dodzwoni to tylko sły-
szy, że niedługo będzie naprawa. 
I choć trudno w to uwierzyć, to 
taka zabawa w kotka i myszkę 
trwa już od prawie roku – mówi 
pan Krzysztof. 

Lokator ma pretensje nie tylko 
do konserwatora, ale również do 
przewodniczącego wspólnoty 
mieszkaniowej, OPK-u i miasta. 

- Przewodniczący wspólnoty 
zrzuca odpowiedzialność na OPK. 
Twierdzi, że tam należy się udać. Z 
kolei w OPK słyszę, że problemem 
powinien zająć się przewodniczą-
cy. I tak w kółko. Urząd też nic nie 
robi w tej sprawie. Tak nie może 
być. Poza tym nie działa lampa 
przed klatką oraz jedna na klatce. 

domofon nie działa, lokatorzy się denerwują 

Pan Krzysztof od 
dawna próbuje 
rozwiązać problem 

niedziałającego 
domofonu 

Też to zgłaszałem i 
nic – dodaje lokator.

N a s z  r e p o r -
ter rozmawiał z 
przewodniczącym 
wspólnoty miesz-
kaniowej, który po-
twierdził, że sprawa 
jest skomplikowana.

- Rzeczywiście 
z konserwatorem 
praktycznie nie ma 
kontaktu a naprawa 
domofonu powin-
na zostać wykona-
na jeszcze w ramach 
gwarancji – słyszymy. 
- Uważam, że sprawę 
powinien ruszyć administrator, 
czyli przedsiębiorstwo komunalne. 

Przedstawiciele ozorkowskiej 
komunalki są zdziwieni posta-
wą przewodniczącego wspólnoty 
mieszkaniowej. 

- OPK nie ma żadnej umowy ze 
wspólnotą w zakresie utrzymy-
wania domofonów. To wspólnota 
powinna rozwiązać problem ze-
psutego domofonu. My nie jesteśmy 
stroną w tej sprawie – mówi Tomasz 
Wydrzyński, dyrektor operacyjny. - 
Natomiast jak najbardziej zajmiemy 
się kwestią niedziałającego oświetle-
nia w bloku. 

(stop)

o krok od nieszczęścia
W Aleksandrii pod Ozor-
kowem doszło do groźnie 
wyglądającego wypadku. 
Osobówka dachowała – 
najprawdopodobniej z 
powodu zbyt dużej pręd-
kości, a poszkodowani 
zostali hospitalizowani. 
Na szczęście ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeń-
stwo. 

„Dialogi” w ozorkowie
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- Naturalne oleje i masła (np. 
oliwa z oliwek, masło shea, olej 
kokosowy) to niezawodna broń 
w walce z suchą i szorstką skórą 
ust. Olejek rozsmarowany na 
ustach złagodzi podrażnienie, 
zregeneruje zrogowaciały na-
skórek oraz stworzy na war-
gach naturalny filtr, chroniący 
je przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Nakładaj na 
usta kroplę oleju najczęściej 
jak to możliwe. Co kilka dni 
nałóż grubszą warstwę na noc, 
a obudzisz się z niesamowicie 
miękkimi ustami. 

- Miód, dzięki zawartości ami-
nokwasów, witamin oraz enzy-
mów doskonale nawilża, ujędrnia 
oraz złuszcza naskórek. Miód 
działa także antybakteryjnie, co 
zapewni odkażenie pęknięć w 
skórze i pomoże zapobiec roz-
wijaniu się infekcji. W okresie 
nasilonych problemów ze skórą 
ust nakładaj go 2-3 razy dziennie 
na około 10 minut. Po kilku dniach 

Parafina ma liczne właściwości 
zdrowotne - poprawia krążenie 
krwi, ogrzewa i rozluźnia mię-
śnie oraz koi bolące stawy. Poza 
tym wygładza naskórek i spra-
wia, że skóra jest elastyczna, 
dlatego często wykorzystywa-
na jest jako środek stosowany 
na dłonie. Dzięki temu też pa-
rafina znalazła zastosowanie w 
lecznictwie i kosmetyce. 

Parafina: wskazania 
do zabiegów

Gojenie ran - stykając się 
ze skórą, warstwa parafiny 
utrzymuje zwykle tempera-

Chrzan ma liczne właściwości 
lecznicze, jednak mało kto o nich 
wie, dlatego znalazł zastosowanie 
przede wszystkim w kuchni, głów-
nie jako przyprawa wielkanocna. 
Tymczasem chrzan to naturalne le-
karstwo na chore zatoki, ból głowy, 
katar, niestrawność, a także na bóle 
kręgosłupa i reumatyczne. Chrzan 
pomoże także wybielić piegi.

Przepis na syrop z chrzanu
Do 100 g świeżego, utartego 

chrzanu dodaj 1/2 szklanki ugo-
towanej, przestudzonej wody i 
pozostaw pod przykryciem na 
pół godziny. Powstanie wów-
czas sok, który należy wycisnąć. 
Następnie dodaj do niego 100 g 
miodu, syropu lub osłodzonego 

Tran zawiera witaminy A, D, 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
fosfor, jod i lecytynę. W okresie 
jesienno-zimowym warto go pić 
na wzmocnienie. Powinni to ro-
bić zwłaszcza ci, którzy nie jedzą 
ryb, warzyw i owoców. Mimo 
że jest zdrowy, z zażywaniem 
go nie należy przesadzać. Pijąc 
tran, nie wolno brać innych pre-
paratów zawierających witaminę 

A lub D. Kobiety w ciąży oraz 
osoby przyjmujące leki naserco-
we i przeciwzakrzepowe przed 
rozpoczęciem kuracji powinny 
skonsultować się z lekarzem, 
ponieważ tran upośledza działa-
nie niektórych preparatów. Tran 
należy zażywać zgodnie z zalece-
niem lekarza albo informacjami 
podanymi na ulotce.

Wino cebulowe chroni przed infekcjami i wzmacnia ogólną odporność organizmu. Warto zrobić je w domu i pić w okresie jesienno-zimowym.Przepis:
•  butelkę wytrawnego białego wina zalej 30 dag pokrojonej cebuli 
• dodaj 10 dag miodu •  wymieszaj składniki i odstaw na 7 dni 
•  w tym czasie potrząśnij kilka razy butelką •  następnie przecedź przez sito (stosuj, pijąc po pół kieliszka dziennie). 

tRan

wIno cebulowe 

cHrzan - właściwości 
lecznicze. Przepis na syrop

 i nalewkę z chrzanu

W wielu częściach kraju okłady 
ze świeżych liści chrzanu są 
stosowane przy bólach głowy
soku owocowego i wymieszaj. Tak 
przyrządzoną miksturę pij 3 razy 
dziennie po jednej łyżce stołowej 
w kaszlu i nieżytach dróg odde-
chowych. Dzieciom podawaj po 1 
łyżeczce od herbaty.

Domowe, naturalne kosmetyki do ust
takiej kuracji usta będą nawilżone 
oraz nabiorą zdrowego koloru. 

- Aloes zawiera substancje, które 
bardzo intensywnie nawilżają, 
a także wspomagają syntezę ko-
lagenu i elastyny, co przyśpiesza 
odnowę komórkową skóry. Cienką 
warstwę aloesu nakładaj na usta tak 
często jak tego potrzebujesz i pozo-
staw do wchłonięcia. Jeśli nie po-
siadasz w domu tej rośliny, możesz 
kupić taki żel w aptece. Ważne, by 
miał jak największe stężenie aloesu 
i mało ulepszaczy w składzie. 

- Śmietana lub twaróg o wysokiej 
zawartości tłuszczu nawilży oraz 
zmiękczy skórę warg. Po nałożeniu 
takiej naturalnej maseczki odczekaj 
15 minut, a następnie zetrzyj jej 
nadmiar. 

- Witaminy A i E wspomaga-
ją regenerację tkanki skórnej, a 
także zabezpieczają skórę przed 
działaniem wolnych rodników, 
dlatego sprawdzą także jako kura-

cja wysuszonych i spękanych ust. 
Zawartość kapsułek z witaminami 
A + E wetrzyj w usta i pozostaw do 
wchłonięcia. 

- Ogórek składa się w 90% z 
wody, a ponadto zawiera dużą 
ilość witaminy C, która wspomaga 
produkcję kolagenu. Dzięki temu 
świetnie sprawdzi się, jako środek 
nawilżający i wspomagający goje-
nie ust. Świeżego, umytego ogórka 
pokrój na plasterki a następnie 
przyłóż do ust na kilka minut. Pu-
ści on sok, który ukoi i zregeneruje 
wargi. 

Ogórek nawilży usta

PaRaFina na dłonie i nie tylko
turę około 40 st. C. Powoduje 
to stymulację mikrokrążenia 
oraz procesów metabolicznych. 
Przyspieszeniu ulegają wszelkie 
procesy gojenia, jak również wy-
dalanie toksycznych produktów 
procesu zapalnego. 

Działanie na mięśnie - energia 
cieplna wpływa na zmniejszenie 
napięcia mięśni oraz zapobiega 
przykurczom ścięgien i mięśni po 
urazach. 

Działanie na stawy - parafina 
poprawia odżywienie stawów, co 
ma szczególne znaczenie w fizy-
koterapii stawów przeciążonych 
lub uszkodzonych przez procesy 
reumatyczne. 

Pomoc w uszkodzeniach po-
wierzchniowych nerwów - np. 
porażenie nerwu twarzowego. 

Odmładzanie skóry - parafina 
przyczynia się do odżywienia skóry 
i zwiększenia jej elastyczności oraz 
do wygładzenia naskórka 

Parafina: okłady, zawijania 
i skarpetki parafinowe

Na czym polegają powyższe 
zabiegi?

Okłady parafinowe - leczoną 

okolicę ciała za pomocą pędzla 
pokrywa się wieloma warstwami 
parafiny o temperaturze około 60 
st. C, dającym w sumie 1-2 cm. 
Taki opatrunek owija się nawosko-
wanym papierem, folią, a w końcu 
kocem na około 30 minut. 

Zawijania parafinowe - leczone 
miejsce - najczęściej staw, owija się 
kilkoma warstwami gazy nasączo-
nej gorącą parafiną. Dalej postępuje 
się podobnie jak w przypadku 
okładów. 

Skarpetki parafinowe na stopy 
- kończyny zanurza się kilkakrot-
nie w gorącej parafinie, a dalej 
postępuje się podobnie jak przy 
kąpielach parafinowych. 

Przed zabiegiem owłosioną część 
ciała pacjenta pokrywa się wazeli-
ną, aby ułatwić późniejsze usunię-
cie parafiny.

Parafina na dłonie: 
krok po kroku

Popularny sposób na nawilżo-
ne, pozbawione suchych miejsc 
i podrażnień ręce to stosowanie 
parafiny na dłonie. Zabieg jest 
szczególnie przydatny zimą i 
jesienią, ale można go stosować 
przez cały rok. Dzięki parafi-
nie dłonie są gładsze i bardziej 
miękkie, zyskują ochronę przed 
działaniem niekorzystnych czyn-
ników zewnętrznych.

Parafina na dłonie to zabieg 
dostępny w gabinetach kosmetycz-
nych - kosztuje około 20-30 złotych 
i trwa około 30 minut. Można go też 
wykonać samodzielnie w domu.

Parafina na dłonie: co będzie ci 
potrzebne?

parafina kosmetyczna 
foliowe woreczki 
rękawiczki frotte 
krem i peeling na dłonie 
rondelek 
miseczka 

Parafina na dłonie to zabieg, 
który można wykonać i w 
gabinecie kosmetycznym, i 
samodzielnie w domu 

Parafina na dłonie: jak wykonać?1.  Najpierw podgrzej parafinę w rondelku - koszt parafiny w kostce to około 30 zł/kg, a sama parafina powinna wystarczyć na kilka-naście użyć. Kiedy parafina uzyska już płynną formę, pozostaw w naczyniu do wystygnięcia, a następnie przelej do miseczki, w której zanurzysz dłonie.2.  Zanim parafina wystygnie, umyj ręce i wykonaj delikatny peeling dłoni, połączony z krótkim masażem.3.  Następnie zamocz dłonie - aż po nadgarstki (najpierw sprawdź delikatnie np. umieszczając kroplę parafiny na ramieniu, czy nie jest zbyt gorąca). Zanurz dłonie od 3 do 5 razy, potem załóż na nie foliowe woreczki, a na nie - rękawiczki frotte i pozostaw na 15 minut.
4.  Po upływie tego czasu zdejmij rękawiczki i usuń wraz z nimi parafinę.

Parafina to substancja, która posiada liczne właściwości zdrowotne, 
dlatego znalazła zastosowanie w terapii uzdrowiskowej 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78 

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

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

Kasjer – sprzedawca 
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, praca na 
sklepie, aktualna książeczka 
sanepidowska, 2 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku pracy

Gram – Sadeccy sp. j. 
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



elektromonter
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, chęć do pracy, 
uprawnienia do 1 kV, mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o. 
Ul. Pucka 112, 81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl

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

Pomoc kuchni
Wykształcenie średnie zawodowe
Bistro B
Beata Strzyżewska 
Pl. Kościuszki 25
99-100 Łęczyca
Tel: 530-222-251

re
kl

am
a

re
kl

am
a

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

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

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

Kupię mieszkanie własnościowe w Ozorko-
wie do 40 m² na osiedlu Pogodnej Starości. 
Tel.: 513-918-135

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

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

Sprzedam opony zimowe Dębica 155/70R13 
mało używane. Tel.: 503-826-051

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

Zamienię dwa pokoje z kuchnią 48,18mkw 
lokatorskie (parter) z możliwością wykupu 
b. tanio na pokój z kuchnią (parter). Tel.: 
790-240-271

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

Sprzedam młot ręczny 5kg. Tel.: 500-336-322

Sprzedam hak holowniczy, uciąg 1400 kg - 
atest, homologacja. Tel.: 500-336-322

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

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

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

Garaż 16,5 m² murowany w centrum Ozor-
kowa, własność notarialna – sprzedam. Tel.: 
500-336-322

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

Sprzedam spawarkę, imadło, śrutownik, 
maszynę do szycia, dwa silniki 5,5 i 7,5. 
Tel.: 667-713-348

Piec akumulacyjny 3 grzałki. Kuchnia wę-
glowa prawa. Sprzedam.  Tel.: 500-336-322

Hebel do kapusty na 5 noży sprzedam.  
Tel.: 500-336-322 
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Gm. Góra św. Małgorzaty

Łęczyca

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 14.11.2018 roku przetarg ustny nieograniczony  na lokal mieszkalny
położony w Ozorkowie

Adres Położenie Skład mieszkania
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł

Kwota
wadium

w zł

Spokojna 12 m 16 II piętro
2 pok., kuchnia, łazienka z wc,

przedpokój
35,99 106032 2500,00

Przetarg rozpocznie się 14.11.2018 r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 13.11.2018 r. ustalonego
wadium, na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 14.11.2018r.”
Postąpienie wynosić będzie 1.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej
własności lokalu zawartej przed notariuszem. Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności (koszty aktu

notarialnego i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako nabywca. 
Spółdzielnia udostępnia zainteresowanym przetargiem do wglądu regulamin przetargu i udziela

szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 lub (42) 718-50-87.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

OGŁO S Z E N I E

OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Ozorkowie, ul. Staszica 1

przeprowadzi w dniu 14.11.2018 roku przetarg ustny na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego
położonego w Ozorkowie ul. Nowe Miasto 3

Adres Położenie Skład lokalu
Pow.

użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

w zł/ m2

Kwota 
wadium

w zł

Nowe Miasto 3 parter  6 pomieszczeń 72,06 18,00 5000,00

Przetarg rozpocznie się 14.11.2018r. w siedzibie Spółdzielni
w Ozorkowie, ul. Staszica 1 o godz. 10 00

Cena wywoławcza najmu lokalu użytkowego wynosi 18,00zł netto/ m2 , do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia opłat za podatek od nieruchomości, dzierżawy terenu,

oraz opłat za media wg stawek obowiązujących w Spółdzielni.
Lokal jest udostępniany dla sprawdzenia stanu technicznego od poniedziałku do piątku

w godz. 700-1500 po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni pokój nr 8.

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 13.11.2018r. ustalonego wadium,  na konto
Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie

nr konta: 11 8786 0001 0000 0198 2000 0001, tytułem: „przetarg z dnia 14.11.2018r”.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu zawrzeć ze Spółdzielnią umowę
najmu na lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu, wg wzoru umowy obowiązującej w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 lub telefonicznie:
(42) 718-54-76 w. 18 lub (42) 718-52-06.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość przerwania przetargu lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.

30 października w 
Szkole Podstawowej 

nr 4 w Łęczycy odbyły się eli-
minacje powiatowe XIII edycji 
Konkursu sprawności fizycznej 
i wiedzy o bezpieczeństwie 
„Policyjna Akademia Bezpie-
czeństwa”. Konkurs skierowany 
jest do uczniów z klas drugich 
szkół podstawowych. Spośród 
10 zgłoszonych do rywalizacji 
drużyn została wyłoniona zwy-
cięska, która będzie reprezen-
tować powiat łęczycki w finale 
wojewódzkim.

N a 
t e -

renie rolnym, podczas czyszczenia 
rowów melioracyjnych znaleziono 
niewypał z okresu II Wojny Świato-
wej. Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Łęczycy zabezpieczali 
teren do czasu przekazania pocisku 
saperom z Tomaszowa Mazowiec-
kiego.

30 października około godz. 8.00 
dyżurny łęczyckiej komendy ode-
brał informację z której wynikało, że 
zgłaszający podczas prac związanych 
z udrażnianiem rowów na terenie 
miejscowości Podgórzyce, gm. Góra 
św. Małgorzaty znalazł przedmiot 
przypominający pocisk. Na miejsce 
skierowano patrol. Pirotechnik z 

31 października 2018 roku po-
licjanci z łęczyckiej komendy 
rozpoczęli akcję „Znicz 2018”. 
Podczas niespełna dwóch dni 
działań policjanci pracowali przy 
czterech zdarzeniach drogowych. 
Wszystkie zostały zakwalifikowa-
ne jako kolizje. Przyczyną dwóch 
były zwierzęta na drodze.

Tegoroczna akcja „Znicz” trwała 
do 4 listopada. Przez pierwsze dwa 
dni na drogach powiatu łęczyckiego 
doszło do czterech zdarzeń dro-
gowych, w których nie było osób 
rannych. Do pierwszego zdarzenia 
doszło 31 października około godz. 
9.00. W Łęczycy w al. Jana Pawła 
II zderzyły się dwie osobówki. Jak 
wstępnie ustalono kierowca peugo-
ta podczas zmiany pasa ruchu 
wjechał w tył fiata brava. Przyczyną 
dwóch kolejnych były zwierzęta. 

Dzielnicowi z terenu gminy 
Łęczyca w trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych spotkali się 
z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Błoni. Mundurowi przekazali 
informacje dotyczące prawi-
dłowych zachowań na drodze 
oraz bezpiecznego korzystania 
z internetu.
W ramach akcji „Kręci mnie bezpie-
czeństwo…przez cały rok szkolny” 
dzielnicowi prowadzą spotkania we 
wszystkich placówkach szkolnych 
na terenie powiatu łęczyckiego. 
Utrwalanie zasad bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży to główny cel 
policjantów pierwszego kontaktu. 
Tym razem sierż. szt J. Andrzejczak 
i sierż. szt. D. Klauza, których rejo-
nem służbowym jest teren gminy 
Łęczyca udali się do podstawówki 

„Policyjna akademia Bezpieczeństwa”- eliminacje powiatowe

W zawodach wzięły udział pary 
złożone z dziewczynki i chłopca, 
którzy reprezentowały swoją szko-
łę. Do tegorocznej XIII już edycji 
konkursu przystąpiło dziesięć 
drużyn ze szkół podstawowych z 
terenu powiatu łęczyckiego. Dzieci 
zmierzyły się z testem z wiedzy na 
temat bezpiecznych zachowań i za-
gadnień z ruchu drogowego a po-
tem pokonywały tor przeszkód. Po 
konkursie komisja podsumowała 
wyniki osiągnięte przez uczestni-
ków wyłaniając zwycięską parę, 
która będzie reprezentować powiat 

na szczeblu wojewódzkim.
Po emocjonującej rywalizacji 

drużyn I miejsce zajęła repre-
zentacja Szkoły Podstawowej w 
Topoli Królewskiej w składzie: 
Nikola Nawrocka i Fabian Sko-
czylas, II miejsce przypadło 
drużynie ze Szkoły Podstawo-
wej w Witoni reprezentowanej 
przez Julię Szczęsną oraz Adama 
Kaczorowskiego a na trzecim 
stopniu podium uplasowała się 
drużyna ze Szkoły w Mazewie 
w składzie Maja Olejniczak i 
Bartosz Zagajewski. Wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy i 
upominki a zwycięska drużyna 
wyjedzie na finał, który odbędzie 
się 16 listopada w Łodzi.

Pocisk znaleziony w rowie
nieetatowej grupy rozpoznania mi-
nersko – pirotechnicznego Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy określił 
znalezisko jako – pocisk artyleryjski z 
okresu II Wojny Światowej. Policjanci 
zabezpieczyli teren i zorganizowali 
posterunek stały do czasu przekazania 
niewypału saperom z Jednostki Saper-
skiej z Tomaszowa Mazowieckiego. 
Jeszcze tego samego dnia w trakcie 
przekazania saperzy potwierdzili, że 
znalezisko to granat moździerzowy 
kal. 81 mm produkcji niemieckiej po-
chodzący z II Wojny Światowej. 

akcja znIcz 2018

31 października w miejscowości 
Łubno, gm. Daszyna wprost przed 
koła jadącego motoroweru na jezd-
nię wybiegł pies, zaś 1 listopada 
w Jarochówku przed peugota z 
przydrożnego rowu sarna. Dwie 
osobówki lusterkami zderzyły się w 
Witoni. Informację o kolizji dyżurny 
łęczyckiej policji otrzymał tuż po 
17 w dzień Wszystkich Świętych. 
Osoby, które uczestniczyły w zda-
rzeniach nie odniosły obrażeń, a 
kierowcy byli trzeźwi.

dzielnicowi dla najmłodszych
w Błoni. Tam aby jak największa 
liczba uczniów zapamiętała ich 
porady dotyczące bezpiecznych 
zachowań, spotkanie odbyły się w 
trzech grupach złożonych z klas:0-
3, 4-6, 7-8. W trakcie prelekcji 
policjanci przypomnieli słucha-
czom zasady ruchu drogowego. 
Szczególną uwagę zwrócono na 
prawidłowe przechodzenie przez 
jezdnię zwłaszcza podczas korzy-
stania z autobusów szkolnych. Nie 
zabrakło również informacji na 
temat elementów odblaskowych 
których noszenie na co dzień może 
uratować życie. Słuchacze usłyszeli 
również porady związane z dopala-
czami i środkami psychoaktywnymi 
oraz z jakimi konsekwencjami 
prawnymi mogą się spotkać na tym 
etapie swojego życia. 
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Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfina

ciekawie i na wesOłO

uciekinierzy z zasypanego pokoju cza, cza, cza! najstarszy nietknięty wrak na świecie 

W małym pomieszczeniu w Pompejach - najprawdopo-
dobniej sypialni - odkryto szkielety 2 kobiet i 3 dzieci. 
Grupa szukała zapewne schronienia. Niestety, wszyscy 
zginęli przygnieceni dachem, pod wpływem wysokich 
temperatur spływu piroklastycznego albo połączenia 
jednego z drugim. Uciekinierzy znajdowali się w domu, 
gdzie niedawno natrafiono na inskrypcję, która pomogła 
w ustaleniu, że Wezuwiusz zniszczył Pompeje później niż 
dotychczas sądzono. Drzwi pomieszczenia próbowano 
zablokować meblem - łóżkiem bądź sofą. Prof. Massimo 
Osanna, archeolog, który od paru lat sprawuje nadzór nad 
pozostałościami zniszczonego w 79 r. przez Wezuwiusz 
miasta, stwierdził, że znalezisko jest szokujące, ale bardzo 
ważne dla historii. Podkreślił, że szkielety pozostały niena-
ruszone, mimo że miejsce splądrowano kilkaset lat temu.

Już po raz drugi tancerze Studia Tańca Pasja w Koszalinie 
oraz mieszkańcy miasta pobili Rekord Polski na najwię-
cej ludzi tańczących cha-chę jednocześnie. Tegoroczna 
edycja wydarzenia odbyła się w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Koszalinie. Bicie rekordu było ściśle związane z 
odbywającym się w tym czasie Grand Prix Polski w Tańcu 
Towarzyskim. Rekordowe tańczenie cha-chy trwało 5 
minut. W biciu rekordu udział wzięło dokładnie 1415 
osób. Organizatorzy wydarzenia bijąc Rekord Polski 
chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, iż taniec 
towarzyski wcale nie jest taki trudny i że tańczyć mogą 
osoby w każdym wieku. Całą próbę bicia rekordu popro-
wadzili dwaj utalentowani tancerze – Robert Rowiński i 
Rafał Maserak. W Morzu Czarnym ok. 80 km od wybrzeży Bułgarii odkryto 

najstarszy nietknięty wrak na świecie. Statek handlowy 
starożytnych Greków ma ponad 2400 lat. Statek jest jed-
nym z 67 wraków, odkrytych w ramach 3-letniego Black 
Sea Maritime Archaeology Project. Oprócz tego specjaliści 
natrafili m.in. na statki rzymskie i XVII-wieczne kozackie 
czajki. Naukowcy posługiwali się wyposażonym w kamery 
zdalnie kierowanym pojazdem podwodnym. Mały kawałek 
statku poddano datowaniu radiowęglowemu. Potwierdziło 
się, że to najstarszy znany ludzkości nietknięty wrak.
Statek o długości prawie 23 m leży na boku z zachowa-
nym masztem, sterami i ławami wioślarskimi. Archeolodzy 
podkreślają, że dotąd statki tego typu można było oglądać 
wyłącznie na greckiej ceramice. Ponieważ na głębokości 
ponad 2000 m woda jest pozbawiona tlenu (anoksyczna), 
materiał organiczny może się tu zachować przez tysiące lat.
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