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24-latek
zginął pod
Łęczycą
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Sylwia Ch. wbijając nóż
w gardło swojemu
mężowi przecięła
mu tętnicę. 64-latek
wykrwawił się, zanim
przyjechało pogotowie.
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wychodzą
z ubikacji. Na
szczury skarżą się
też w Ozorkowie
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Łęczyca Coraz większa liczba
szczurów spędza sen
z powiek mieszkańcom osiedli
w Łęczycy. Gryzonie upodobały sobie piwnice i pergole
śmietnikowe, ale zdarzają się
przypadki, że pod osłoną nocy
wchodzą do mieszkań.
Sytuacja nie do pozazdroszczenia spotkała Urszulę Wiktorską.
W środku nocy w toalecie pojawił
się szczur.
- Przeraziłam się nie na żarty. W nocy wstałam do toa-

tował
Damian Żerkowski zamon
y
prz
stacje deratyzacyjne
zw
wspólnotowej pergoli ora
ku
blo
y
piwnic

let y, kiedy zapaliłam
światło, zobaczyłam jak
ogromny szczur siedzi
na sedesie. Na szczęście
wskoczył do muszli klozetowej i uciekł, ale od
tamtej pory obciążam
deskę sedesową, żeby ta
sytuacja się nie powtórzyła. To był pierwszy
raz, kiedy spotkało mnie
coś takiego - opowiada
pani Urszula. - Ostatnio
wiele mówi się o gryzoniach, sąsiadki
opowiadają, jak widzą
pod blok iem szczur y
biegające między budynkiem a pergolą śmietnikową, jednak kiedy
nie zobaczy się takiego
pot wora we własnym
m ieszk a n iu, problem
wydaje się błahy.
Po licznych rozmowach z
mieszkańcami bloku przy
ulicy Zachodniej 29, Zenon
Koperkiewicz, przewodniczący wspólnoty wysłał
pismo do PGKiM-u, w którym prosi o wyznaczenie
pracownika i wykonanie
deratyzacji w piwnicy oraz
w pergoli śmietnikowej.
- Zażądałem podjęcia
szybkich i profesjonalnych
działań w tej sprawie. Nie
może być tak, żeby szczury wchodziły do naszych
mieszkań. Ta sprawa po-

Nowy system do głosowania

Radni będą mieli tablety

Łęczyca Środowa, pierwsza
sesja wybranego w
jesiennych wyborach samorządu
w Łęczycy pełna będzie nowości.
Radni otrzymają tablety do głosowania. System e-Łęczyca został
rozbudowany.
Od nowej kadencji głosowania na
sesjach będzie można przeprowadzać tylko w sposób elektroniczny,
tak stanowią przepisy. Każdy zainteresowany obywatel będzie także
mógł śledzić przebieg sesji za pośrednictwem internetu a nagranie z
posiedzenia obejrzeć w dowolnym
momencie na stronie bip.
Miasto Łęczyca zakupiło 16 urządzeń do głosowania i nową kamerę
na salę obrad. Razem z oprogramowaniem, licencjami i wdrożeniem
systemu koszt wyniósł prawie 21
tys. zł brutto.
Na wtorek zaplanowano szkolenie z nowego systemu dla radnych miejskich. W internetowym

systemie e-rada mieszkańcy będą
mogli zobaczyć jak przebiegały
poszczególne głosowania. Przy
nazwisku każdego radnego będzie
informacja, czy głosował “za”,
czy “przeciw”. Do tej pory głosy
samorządowców liczone były
przez obecnego na posiedzeniach
pracownika urzędu.
Radni najprawdopodobniej nie
będą zabierali urządzeń do domów.
Otrzymają je przed każdą sesją.
(zz)
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Mieszkańcy wybrali

Łęczyca Paweł Kulesza pokonał
Monikę Kilar-Błaszczyk w drugiej turze wyborów
samorządowych. Zwycięzca zdobył 2555 głosów (52,4%).
Kontrkandydatkę P. Kuleszy, Monikę
Kilar-Błaszczyk poparło 2321 osób
(47,6%). Przewaga nowego burmistrza wyniosła 234 głosy.
Paweł Kulesza zostanie zaprzysiężony na burmistrza Łęczycy podczas
pierwszej sesji nowego samorządu
zaplanowanej na środę.
(zz)

Kolejna awaria

Pani Urszula od czasu, kiedy
szczur w nocy wyszedł z sedesu,
obciąża deskę
winna być załatwiona już dawno,
bo problem dotyczy całej Łęczycy
- komentuje Z. Koperkiewicz.
Specjalista od deratyzacji zamontował specjalne stacje deratyzacyjne w piwnicy bloku i przy
pergoli śmietnikowej.
- To nowoczesny system. Stacja
imituje skrzynkę elektryczną.
Szczur wchodzi do niej przez
boczny otwór i zjada zostawioną
w niej trutkę. Rzeczywiście z
Łęczycy mamy teraz dużo zgłoszeń, choć pracujemy w całym
regionie. W okresie jesienno-zimowym gryzoni zawsze jest
więcej tam, gdzie są skupiska
ludzi. Najwięcej oczywiście na
osiedlach. Wabią je wyrzucane
resztki jedzenia - przyznaje
Damian Żerkowski.
(zz)

Zarwana
studzienka

Łęczyca Zapadnięta studzienka telekomunikacyjna
w chodniku przy ulicy Kaliskiej
była sporą przeszkodą dla przechodniów. Najprawdopodobniej
jeden z mieszkańców pobliskiego
bloku zabezpieczył ją patykami i
zawiadomił firmę telekomunikacyjną. Studzienka szybko została
naprawiona.
(zz)

Łęczyca Po raz kolejny jedna
z kabin w miejskim
szalecie jest nieczynna. Z drzwi
została wyrwana klamka, co
uniemożliwia wejście do środka. Na
publicznej toalecie często można
zauważyć kartkę
informującą o
awarii. Niejednokrot nie już
zdarzało się, że
wyrywane były

klamki lub zrywane kasety do wrzucania monet.
(zz)

Ciasno na Konopnickiej

Łęczyca Z m o t o r y z o w a n i
mieszkańcy coraz częściej narzekają, że na wyremontowanej ulicy M. Konopnickiej
jest mało miejsc postojowych.
Po obu stronach jezdni jest zakaz
parkowania. Samochody można
zostawić jedynie w zatokach postojowych.
Kierowcy przyzwyczaili się, że
na ulicy M. Konopnickiej parkowali
wzdłuż chodników. Teraz tak nie
można. W kierunku skrzyżowania
z ulicą Kaliską są teraz dwa pasy
ruchu, więc zaparkowanie auta
utrudniałoby ruch. Mimo to, wielu
kierowców, z braku wolnych miejsc
parkingowych, zostawia samochody pod zakazem, co potwierdza
duża liczba interwencji straży miejskiej.
- Jesteśmy na ulicy M. Konopnick iej codziennie i
każdego
dnia jest po
kilkanaście

Kierowcy często zostawiają
samochody w miejscach, gdzie
obowiązuje zakaz parkowania
nieprawidłowo zaparkowanych
samochodów. Zazwyczaj pouczamy
kierowców, aby zwracali uwagę
na znaki, jednak wystawiliśmy też
kilka mandatów - potwierdza Tomasz Olczyk, komendant straży
miejskiej w Łęczycy. - Parkować
można wyłącznie w zatokach
postojowych.
(zz)

Na ulicy M. Konopnickiej parkować można

tylko w zatokach postojowych

Mieszkaniec w magistracie
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Interwencja ws. remontu

Łęczyca Remont ulicy 57 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej
wywołał duże emocje. Jeden z
mieszkańców miał zastrzeżenia
co do prowadzonej inwestycji. Jak
mówi, w urzędzie był wielokrotnie,
ale niewiele wskórał. Dopiero ubiegłotygodniowa wizyta w obecności
jednego z radnych oraz naszej, doprowadziła do rozmowy i złożonych
deklaracji.
Nieruchomość mieszkańca położona
jest w końcowej części ulicy, gdzie zauważa się wyraźny spadek położenia
terenu.
- Aura w ostatnich latach doświadcza
nas w różne zjawiska atmosferyczne,

wśród których dominują intensywne
opady deszczu - mówi Krzysztof
Wawrzyniak. - Niestety, z powodu
położenia mojej nieruchomości w
wyraźnym obniżeniu terenu, sukcesywnie woda zalewa posesję. Byłem
zadowolony, że po wielu latach doczekaliśmy się remontu. Miałem nadzieję,
że wykonawca zastosuje przed moją
nieruchomością urządzenia pozwalające na odbiór większej ilości wody opadowej. Niestety, jak się okazało kratka
odwadniająca została zamontowana
wyżej niż poziom mojej nieruchomości, co wskazywało na możliwość
każdorazowego zalania nawet przy
średnim natężeniu opadów. Byłem w

We wtorek odbyła się ostatnia sesja obecnego samorządu gminy Łęczyca. Miała
charakter uroczysty, ale także roboczy.
Oprócz ustalenia stawek podatków od
nieruchomości utrzymanych na poziomie roku ubiegłego oraz obniżenia ceny
kwintala żyta przyjętego jako podstawa
do naliczania podatku rolnego w wysokości 45 zł za hektar przeliczeniowy, burzliwą
dyskusję wywołało sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych zaprezentowane
przez kierownika Andrzeja Piłacika.
- Piękne sprawozdanie, sukcesy uczniów
niewątpliwie cieszą, ale niestety przerażają
koszty utrzymania szkół - komentował
radny Jan Michalak. - My, jako samorząd
musimy myśleć o potrzebach wszystkich
mieszkańców i instytucji funkcjonujących
na terenie gminy. Ile musimy dołożyć do

szkół w przyszłym roku?
Skarbnik gminy stwierdziła, że przybliżeniu będzie to kwota ok. 6 300 000 zł.
- To są bardzo duże pieniądze jak na
skromny budżet wiejskiej gminy. Wszyscy mówią o nauczycielach, podkreślają,
że nie było zwolnień, a kto martwi
się o rolnika? - pytał radny Grzegorz
Góra. - Prawda wygląda tak, że mamy
za dużo szkół, bo aż 5 a za mało dzieci.
Statystyki są nieubłagane, a subwencja
idzie na ucznia a nie na szkołę. Kolejnym
wydatkiem są dowozy, w samej Topoli
Królewskiej jeździ 18 autobusów, kadra
pedagogiczna też kosztuje. Reforma jest
w trakcie, ale w naszej gminie nie było
redukcji zatrudnienia w oświacie. Nie je-

urzędzie niejeden raz, nikt nie chciał
ze mną rozmawiać, poprosiłem więc
o pomoc radnego Krzysztofa Razika.
Interwencja radnego przyniosła
skutek na tyle, że doszło do spotkania
mieszkańca z kierownikiem robót,
pracownikiem ds. inwestycji, sekretarzem miasta, w obecności wykonującej
zadania i kompetencje burmistrza
Moniki Kilar-Błaszczyk. Poczyniono
wówczas ustalenia odnośnie wykonania urządzeń zabezpieczających przed
zalaniem.
- Wszystko zostało ustalone. Pracownicy mają przystąpić do wykonania
systemu zabezpieczającego przed
zalaniem - komentuje K. Wawrzyniak.
- Mam nadzieję, że niebawem będzie
finał tej sprawy, co bardzo mnie cieszy.
(mku)

Oświatowe problemy samorządów

stem przeciwko likwidacji szkół, ale należy
poważnie zastanowić się nad kosztami.
Kierownik A. Piłacik poinformował radnych o przyszłorocznej, zmniejszonej
subwencji.
- W przyszłym roku szkolnym subwencja
oświatowa będzie mniejsza, mimo że
statystycznie na ucznia wzrasta z 5200 na
5400 zł, ale odchodzą klasy gimnazjalne
- zauważył kierownik oświaty.
***
Również podczas ostatniej sesji rady
powiatu łęczyckiego poruszono
temat oświaty. Nie lada problemem
jest niż demograficzny. Jak podkreślał
w sprawozdaniu kierownik wydziału
oświaty, Edward Banasik, będzie on
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Jest wyrok

Radny musi zapłacić

Łęczyca Sąd Rejonowy w Łęczycy wydał wyrok
w sprawie radnego miejskiego
Zenona Koperkiewicza. Samorządowiec, choć został uznany za
winnego, odetchnął z ulgą.
Sprawa dotycząca przyklejenia
przez Z. Koperkiewicza na drzwiach
wejściowych do urzędu miasta kartki
z napisem: „Witamy burmistrza Lipińskiego”. Sędzia Marzena Milczarek ogłosiła wyrok uznający radnego
za winnego zarzucanego mu czynu,
za co została mu wymierzona kara
grzywny w wysokości 200 zł. Radny
został też obciążony kosztami postępowania sądowego w kwocie 130
zł. W uzasadnieniu wyroku sędzia
podkreśliła, że przedmiotowa kartka

skutkować realnym zmniejszeniem
subwencji.
- Zjawisko jest tym bardziej niekorzystne,
że wprowadzona w życie reforma oświaty
narzuca złożenie się dwóch roczników,
ale w oddzielnych oddziałach, dotyczy
to uczniów klas ósmych, którzy rozpoczną edukację w szkołach średnich i
klas trzecich gimnazjalnych, którzy także
rozpoczną kolejny etap kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnych - mówił E.
Banasik. - Szczególnie drastycznie spadła
liczba uczniów w ZSMR w Piątku, bo o
ok. 50, podobnie jak w Zespole Szkół
Specjalnych w Łęczycy.
(mku)

nie została przyklejona na elewacji
budynku, co zasadniczo zmieniło
zapis w akcie oskarżenia.
- Bezsprzecznym jest natomiast
fakt dokonania samego czynu przez
obwinionego Z. Koperkiewicza - mówiła sędzia.
Miejski radny karę grzywny zapłaci i nie będzie się odwoływał od
wyroku.
- Przyszedłem do sądu po sprawiedliwość. Nigdy nie kwestionowałem
faktu przyklejenia przeze mnie tej
kartki, natomiast nie mogłem zgodzić
się z zapisem w akcie oskarżenia, że
dokonałem zniszczenia elewacji. To
stwierdzenie było nieprawdziwe.
Cieszę się, że sąd uwzględnił moje
wyjaśnienia. Karę oczywiście przyjmuję i nie zamierzam się odwoływać.
Dobrze, że skończyła się już ta farsa,
do której w ogóle nie powinno dojść
- komentuje radny Z. Koperkiewicz.
(mku)
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Największy wybór mebli w regionie!

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

SALON NISKICH CEN!

MEBLE SIADACZKA

Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84

reklama

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

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.
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Uciążliwości w Grabowie

Mieszkańcy krytykują zakład
Grabów Działalność zakładu produkującego
komponent do paszy z wysuszonej kukurydzy utrudnia
życie okolicznym mieszkańcom.
Grabowianie skarżą się na hałas,
pracę w godzinach nocnych i
nieprzyjemny fetor.
Firma, której właścicielem jest
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole rozpoczęła swoją
działalność w pierwszej połowie
bieżącego roku. I właśnie wtedy,
jak mówią mieszkańcy, zaczęła
się ich udręka.
- Trudno wytrzymać w takim
hałasie, w sytuacji dwukrotnego
przekroczenia dopuszczalnych
norm - mówi Jerzy Pionko, jeden
z mieszkańców.
Grabowianie w większości są
negatywnie nastawieni do uciążliwego sąsiada.
- Nikt nas nie pytał o zdanie. Rozumiem, że działalność firmy jest
potrzebna rolnikom, ale przecież
można było postawić te zbiorniki
kilka metrów dalej, a tak człowiek
nawet nie może latem posiedzieć
przed domem na własnej posesji skarży się starsza kobieta.
- Mało tego, było tak, że nawet
nie przestrzegali ciszy nocnej.
Prosiliśmy o pomoc policję. Nasza
interwencja pomogła na tyle, że po
22 jest już cisza.
Rzeczywistość w Łęczycy po
ostatnich wyborach samorządowych nie maluje się w różowych
barwach. Niestety mieszkańcy
nie wybrali jedynej kandydatki
na burmistrza Łęczycy, Moniki
Kilar-Błaszczyk, która była gwarantem skutecznego działania,
pozyskiwania kolejnych milionów
złotych dla miasta oraz realizacji
najbardziej potrzebnych w Łęczycy inwestycji.

materiał płatny

Możliwości były ogromne,
ale szanse przepadły
Przez ostatnie 1,5 roku niełatwego działania, kiedy był duży opór
wśród radnych miasta, pokazaliśmy,
że potrafimy podejmować słuszne
decyzje i mamy dużą przychylność
władz województwa łódzkiego oraz
ministrów. Dzięki zaangażowaniu
mojej żony w wykonywanie zadań
i kompetencji burmistrza miasta
Łęczycy, udało się zrobić dla miasta
bardzo wiele. Chcieliśmy dalej
budować dobre relacje, ponieważ
mamy dobre kontakty z nowymi
radnymi w sejmiku wojewódzkim.
Warto podkreślić, że każdy wniosek
czy pismo w sprawie przyznania
samorządowi środków finansowych, które złożyła moja żona, było
pozytywnie rozpatrzone. Duża
sympatia osób decyzyjnych, którą
bez wątpienia cieszyła się Monika,
była widoczna przede wszystkim w
kolejnych pieniądzach, które trafiały
do Łęczycy. Tak mogło być przez
kolejne 5 lat. Współpraca między

O niefortunnym sąsiedztwie
mieszkańcy informowali gminę i
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale jak do tej pory niewiele
udało się wskórać.
- Nie dość, że nie ma praktycznie
żadnej reakcji ze strony władz i
odpowiednich służb, to jeszcze
słyszeliśmy, że ma tu powstać stacja
paliw - dodaje jeden z mieszkańców okazując dokumentację, którą
otrzymał z urzędu gminy.
O komentarz poprosiliśmy w
urzędzie gminy w Grabowie.
- Spółdzielnia Mleczarska zakupiła
nieruchomość od byłej Spółdzielni
Skupu Warzyw i Owoców i rozpoczęła działalność handlowo-usługową,
zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego - wyjaśnia sekretarz
Jarosław Głowacki. - Z tego co mi
wiadomo, nie było rozmów

w przedmiocie ograniczenia lub
zmniejszenia uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości przez
mieszkańców z sąsiadującego osiedla.
Z problemem przedstawionym
przez mieszkańców zwróciliśmy
się do OSM w Kole, niestety z
prezesem Czesławem Cieślakiem
nie udało nam się porozmawiać.
Od kierownika ds. inwestycji
dowiedzieliśmy się, że zarząd
spółdzielni zna problem i na pewno podejmie kroki zmierzające do
zminimalizowania uciążliwości.
- W tym momencie jeszcze nie
wiemy czy będą to ekrany czy
może jeszcze inny sposób. Na
razie temat jest nieaktualny, bo
obecnie nie prowadzimy skupu kukurydzy - mówi Barbara
Szczęsna.
(mku)
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Oczekują działań

Mieszkańcy Topoli Szlacheckiej
od lat czekają na poszerzenie
drogi powiatowej i podjęcie wielu
niezbędnych działań dla poprawy
bezpieczeństwa. Jak mówią, zaniedbań jest wiele. Liczą, że nowa władza w powiecie łęczyckim pochyli
się nad ich problemem.
- Przede wszystkim droga jest za
wąska i niewyprofilowana a pobocza
są nierówne. Jest to droga, na której
ruch samochodów jest naprawdę
duży. Poboczem strach iść czy jechać
rowerem, bo można mieć wypadek.
Przy drodze rosną drzewa, niektóre
kwalifikują się do wycinki, na innych
są suche konary. Rowów melioracyjnych praktycznie nie ma, bo nikt o nie
nie dba. My mieszkańcy staramy się
sami je odkopywać, ale bez specjalistycznego sprzętu niewiele można
zrobić. Takie prace wykonuje się raz
a porządnie, a nie po trochu - mówią
Jadwiga Pisarkiewicz, Cecylia i
Lechosław Cieślakowie, Julian
Gm. Łęczyca

Jedno z drzew jest pęknięte na dole
pnia. Powinno zostać wycięte

Jaka przyszłość Łęczycy?

Mieszkańcy liczą, że nowe władze
powiatu łęczyckiego nie będą
obojętne na ich wniosek
Kaźmierczak i Tadeusz Wojtera. Tu chodzi o bezpieczeństwo nasze i
użytkowników drogi. Czekamy od
25 lat na konkretne działania, których
jak do tej pory nie widać. Należy też
na nowo wytyczyć pas drogowy, bo
jego szerokość nie jest oczywista.
Mieszkańcy pytają, czy nowe
władze powiatu łęczyckiego będą
pamiętać o sołectwach Topola Szlachecka, Kozuby i Dobrogosty. Liczą
na to, że osoby decyzyjne rozpoczną
długo oczekiwane prace.
- Kiedy nowe osoby obejmą urzędy,
to razem z mieszkańcami wystosuję
w tej sprawie odpowiednie pismo.
Będziemy o sobie przypominać do
skutku - dodaje Grzegorz Góra, radny gminy Łęczyca. - Liczę też, że wójt
gminy Łęczyca włączy się do naszych
oczekiwań i pomoże w rozwiązaniu
istniejących problemów. Podejmiemy
próby, żeby ta droga w końcu wyglądała jak należy.
(zz)

Pesymizm senatora Błaszczyka
samorządem a rządem mogła się świetnie układać. Szkoda, że nie wszyscy
mieszkańcy zauważyli te możliwości.
Teraz trzeba powiedzieć wprost, że
ogromna szansa na prawdziwy rozwój
Łęczycy bardzo się oddaliła.
Atak i brudne zagrywki
W czasie kampanii wyborczej moja
żona była wielokrotnie atakowana
przez politycznych przeciwników. To
była fala nieprawdziwych informacji,
oczerniania i zwykłych pomówień.
My prowadziliśmy kampanię spokojną i merytoryczną. Skupiliśmy się na
programie wyborczym, spotkaniach
i rozmowach z mieszkańcami, na
tym, co w polityce jest najważniejsze
a nie na wywlekaniu brudów czy
oczernianiu innych kandydatów na
burmistrza. Odnieśliśmy wrażenie,
że wszyscy kontrkandydaci oraz
jeden z lokalnych portali internetowych za wszelką cenę próbowali
zdyskredytować moją żonę w tych
wyborach. Wspomniany portal prowadził retorykę deprecjonowania
naszych osiągnięć, krytykowania
Moniki za wszystko, co tylko się dało.
Sugerował czytelnikom, że z dwoma
“swoimi” radnymi w radzie miasta
niewiele będzie można zrobić, co
było nieprawdą. Opublikowane zostało pismo jednego z mieszkańców,
który zwrócił się do premiera M.
Morawieckiego o odwołanie Moniki

z funkcji osoby wykonującej zadania
i kompetencje burmistrza. Powodem
miało być to, że moja żona przez kilka
miesięcy sprawowała funkcję prezesa
zarządu LGD Ziemia Łęczycka w
czasie, kiedy pracowała na stanowisku sekretarza w gminie Łęczyca.
To pismo i internetowy artykuł to
zwykłe paszkwile pisane tylko po to,
żeby oszukać mieszkańców i odebrać
ich głosy. Kwestia, czy moja żona mogła być wówczas prezesem LGD była
konsultowana z prawnikami. Poza
tym, wcale nie miała ochoty objąć
tego stanowiska, zrobiła to na wyraźną prośbę przedstawicieli gmin
członkowskich, bo nie było absolutnie
nikogo, kto chciałby kierować grupą z
problemami. W okresie działalności
mojej żony, LGD wygrała sprawę
sądową, dzięki której grupa mogła zafunkcjonować oraz pozyskać 6 mln.
złotych z Ministerstwa Rolnictwa na
działalność LGD.
Ten portal internetowy nie odpuścił
nawet po wyborach publikując artykuł
szkalujący Monikę, że skoro nie została
burmistrzem, to “muszą ją gdzieś
upchnąć”. Niestety ten portal tak działa
i to już nie pierwszy raz. Powstał 5 lat
temu przed wyborami tylko po to, żeby
wypromować jednego z kandydatów.
A warto podkreślić, że to przez to medium, które wypromowało burmistrza
Lipińskiego cztery lata temu w Łęczycy
doszło do tragicznej sytuacji, że miasto
zostało pozbawione na długi czas bur-

mistrza. Medium to bardzo wspiera
grupę lokalnych samorządowców
mających obecnie problemy z prawem.
Bezpodstawne ataki, szczególnie
w końcówce kampanii były tak powszechne, że na pewno część mieszkańców uwierzyła w te kłamstwa.
Szkoda, że negatywne emocje wywołane przez zwykłych oszczerców
przysłoniły mieszkańcom racjonalny
wybór.
Wróci stary układ
Moja żona przez 1,5 roku funkcjonowała bez zastępcy i doradców oraz
uporządkowała sytuację w urzędzie
miasta. Pokazała, że sama potrafiła
sobie poradzić jako burmistrz miasta
oraz rządzić efektywnie i oszczędnie
przy bardzo destrukcyjnej radzie
miasta. Ciekaw jestem, czy pan Paweł
Kulesza też odważy się kierować
miastem bez zastępcy i bez wsparcia
swoich kolegów partyjnych, których
prawdopodobnie zatrudni. Szczerze
w to wątpię, bo już słyszymy, że dzieli
się “łupy”. Będzie na pewno wymiana
kierownictwa i dyrektorów. To będzie
desant tzw. starej ekipy. Doszły do nas
informacje, że już dogadali się nawet
najwięksi wrogowie. Wrócą ludzie,
którzy mieli duże wpływy w kadencjach 2006-2014 r. Nie sądzę, żeby w
takim wydaniu samorząd sprawnie
funkcjonował. Będziemy śledzić i myślę, że mieszkańcy też, gdzie ta grupa

wsparcia zajmie miejsca i co na takim
rozdziale stanowisk zyska miasto.
2317 głosów
Chciałbym podziękować mieszkańcom za głosy oddane na Monikę.
W tegorocznych wyborach było ich
znacznie więcej niż cztery lata temu.
To pokazuje, że coraz więcej osób
nam ufa. Niestety to nie wystarczyło,
żeby pokazać, jak można sprawnie,
skutecznie i oszczędnie zarządzać
miastem oraz naprawdę zmienić wizerunek Łęczycy w wielu aspektach,
np. promocyjnym, inwestycyjnym
i rozwojowym, tak żebyśmy mogli
razem być dumni z tego miasta a
nam dać ogromną satysfakcję, że
nasze zaangażowanie polityczne
przełożyło się na widoczne efekty.

Senator RP
Przemysław Błaszczyk
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Samochód uderzył w drzewo

Zginął 24-latek
Gm. Łęczyca Tragicznie zakoń- 24-letni mieszkaniec powiatu łęczycczył się wtorkowy kiego zmarł. Wszystkie okoliczności
wypadek w Topoli Królewskiej. tego zdarzenia wyjaśni postępowanie
24-letni kierowca samochodu prowadzone pod nadzorem miejscoosobowego nie przeżył zderzenia wej prokuratury.
Jako pierwsi na miejscu zdarzenia
z przydrożnym drzewem.
Jak informuje policja, do wypad- byli państwo Marciniakowie. Próboku doszło około godziny 22.00 w wali pomóc młodemu mężczyźnie. Ich
miejscowości Topola Królewska. Z relacja jest bardzo poruszająca.
- Wracaliśmy do domu. Już z daleka
dotychczasowych ustaleń wynika,
że 24 -letni kierowca alfa romeo jadąc widzieliśmy, że coś się stało. Wiedziaz kierunku Siedlca zjechał z jezdni łem, że muszę się zatrzymać i próbować
i uderzył w przydrożne drzewo. pomóc. Z początku nie sądziłem, że
wypadek był aż tak poważny,
Na skutek doale z bliska zobaczyłem, że
znanych obrażeń
ak
auto było dosłownie wbite w
Dominik Marcini
drzewo. Kiedy zatrzymał się
jako pierwszy
następny kierowca próbowalizatrzymał się na a.
śmy wyciągnąć poszkodowamiejscu zdarzeni
nego chłopaka. Niestety bez
Próbował pomóccy
specjalistycznego sprzętu,
młodemu kierow
byliśmy bezradni. Chcieliśmy mu pomóc, bo dawał
jeszcze oznaki życia. Natychmiast
wezwaliśmy straż, pogotowie i policję - relacjonuje Dominik Marciniak. - Wszystkie służby przyjechały na miejsce. Wyciągnęli kierowcę
z wraka i karetka zabrała go do

szpitala. Miałem ogromną nadzieję, że
lekarzom uda się go uratować.
Kiedy rozmawiamy z panem Dominikiem, po trzech dniach od wypadku,
było już wiadomo, że młody, 24 – letni
człowiek nie żyje.
- Najgorsza jest bezsilność, poczucie,
że praktycznie nic nie mogliśmy zrobić.
Ten chłopak jeszcze żył. Do tragedii
doszło na tym drzewie - mówi D.
Marciniak wskazując na potężnego
jesiona z otartą korą. - Gdyby nie było
tego drzewa być może 24-latek miałby
szansę na przeżycie. Nieopodal jest
miękka ziemia na polu, a tak z samochodu nie zostało prawie nic a człowiek,
który miał przed sobą jeszcze całe życie,
jest już po drugiej stronie. Ile jeszcze
ofiar pochłoną przydrożne drzewa,
zanim ktoś decyzyjny zastanowi się, że
są tylko zagrożeniem dla kierowców...
Nie wiadomo jeszcze, dlaczego
kierowca osobówki zjechał z jezdni.
Być może powodem była nadmierna
prędkość, być może była mokra i śliska
od zalegających liści droga, samochód
mógł wpaść w poślizg a 24-latek stracić
panowanie nad pojazdem.
(mku)

Łęczyca Czwartkowa, ostatnia
sesja obecnego samorządu nie należała do spokojnych.
Radnych miejskich zdenerwował
fakt, że nie przedstawiono im
projektu budżetu na przyszły rok.
Podczas spotkania nie przyjęto założeń do prowizorium budżetowego
na rok 2019. Wykonująca zadania
i kompetencje burmistrza Monika
Kilar-Błaszczyk projektu budżetu
nie przygotowała a na sesji była
nieobecna.
- Z tego co wiem kadencja kończy
się 16 listopada a więc dziś burmistrz
powinna jeszcze urzędować i zaprezentować radzie prowizorium budżetowe - komentował Marek Jóźwiak,
przewodniczący komisji planu i
budżetu. - To nie ma znaczenia, że nie
będzie konsekwencji ze strony RIO,
powinniśmy traktować się poważnie.
Skarbnik Grażyna Życzkowska
wyjaśniła radnym, że projekt został
wstępnie opracowany na podstawie
planów otrzymanych z jednostek budżetowych i z inwestycji. Ale decyzję
o jego ostatecznej formie podejmuje
burmistrz.
Zdanie radnego M. Jóźwiaka podzielił także radny Wojciech Wojciechowski.
- Nie mamy żadnej informacji a
perspektywa jaką nam przedstawia
pani skarbnik 3- milionowego deficytu pokrywanego planowanym
kredytem jest mało zadowalająca
dla Łęczycy.
Swojej negatywnej opinii nie kryje
też radny Zenon Koperkiewicz.
- Ta sytuacja jest kuriozalna. Obowiązkiem burmistrza jest przedsta-

wienie projektu budżetu radnym
i to do 15 listopada. Dla mnie to
budżet widmo. Niby coś jest, ale nikt
z radnych tego nie widział. Nie przedstawiono nam nawet szkicu budżetu
na przyszły rok - komentuje samorządowiec. - To, czy budżet byłby
zaakceptowany, czy rada wniosłaby
do niego poprawki nie jest w tym
momencie istotne. Faktem jest, że
projektu budżetu nie przedstawiono.
O powody braku projektu budżetu
zapytaliśmy Monikę Kilar-Błaszczyk.
- Data 15 listopada jest datą
umowną, co konsultowaliśmy z
Regionalną Izbą Obrachunkową.
Przekroczenie tego terminu nie
spowoduje żadnych konsekwencji
dla samorządu. Budżet jest przygotowany po stronie dochodów i
wydatków, o czym mówiła podczas
sesji pani skarbnik. Dlaczego nie zamknęliśmy projektu budżetu? Burmistrz elekt niejednokrotnie wskazywał, że nie będzie realizował
moich inwestycji, więc nie chciałam
go do tego obligować układając
budżet na przyszły rok. Biorąc pod
uwagę sytuację z ubiegłego roku,
gdzie mój projekt budżetu został
skrytykowany i radni praktycznie
ułożyli go sami, nie było sensu,
żeby pracownicy finansowi dwa
razy wykonywali te samą pracę.
Po zaprzysiężeniu pan burmistrz
Kulesza będzie mógł ułożyć budżet
wg własnych planów - wyjaśnia M.
Kilar-Błaszczyk. - Poza tym, w podobnej sytuacji są też inne samorządy, gdzie następuje zmiana władzy.
(zz), (mku)
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Kontrowersje wokół budżetu
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Afla romeo
kierowana
przez 24-latka
była niemalże
wbita w
drzewo

Wójt pozostanie w areszcie

Gm. Daszyna Sąd Okręgowy w
Łodzi przedłużył
Zbigniewowi Wojterze, wójtowi
gminy Daszyna, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu do 14 lutego. Wójt wystąpił do prokuratury z wnioskiem
o przepustkę na inauguracyjną
sesję 23 listopada podczas której
złożyłby ślubowanie.
Zbigniew Wojtera w drugiej
turze wyborów samorządowych
odniósł kolejny sukces. Po rezygnacji z udziału w wyborach Tadeusza
Dymnego, wójt był jedynym kandydatem. Za wyborem obecnego
włodarza na kolejną kadencję było
72,4 procent głosujących (740 osób),
a przeciw sprawowaniu przez niego tej funkcji opowiedziało się 27,6
procent (281 osób).

Wójt Daszyny w areszcie przebywa od maja. Usłyszał 92 zarzuty.
Zdaniem prokuratury kierował
grupą przestępczą wyłudzającą
dotacje z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Łęczycy.
Obecnie gminą rządzi Mariusz
Gralewski, zastępca wójta Daszyny.
(zz)
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W planach nowy magistrat
To na pewno
dobra informacja dla urzędników,
którzy muszą pracować
w ciasnych pokojach
obecnego urzędu miasta. Czy jednak przeprowadzka do planowanego nowego urzędu
na obrzeżach miejscowości będzie po myśli
petentów?
O to nie martwi się
burmistrz Józef Kaczmarek.
- Ni e m o ż n a
trzymać się myśli,
że urzędy powinny powstawać w
centrum miast.
C hod zi przede
wszystkim o to,
aby Uniejów cały
czas się rozwijał. Zlokalizowanie
urzędu miasta na gruntach położonych przy trasie na Łęczycę
będzie korzystne – zapewnia
włodarz Uniejowa.
Dowiedzieliśmy się jednak, że
wcześniej brana była pod uwagę inna lokalizacja. Pierwotnie
nowy urząd miasta miał zostać
wybudowany właśnie w centrum. Drugim pomysłem była
lokalizacja w miejscu obecnego
starego młyna. Obie koncepcje
upadły. Kuria diecezjalna włocławska wyraziła zgodę na sprzedaż gruntów położonych przy
trasie na Łęczycę (w sąsiedztwie
Uniejów

Na zdjęciu wizualizacja
nowego urzędu miasta
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Kontrabanda pod Uniejowem
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2,5 tony nielegalnego tytoniu
zostały przechwycone pod Uniejowem przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdyby taka ilość nielegalnego
tytoniu trafiła na czarny rynek,
Skarb Państwa poniósłby straty w
wysokości około 1,3 mln zł.
Funkcjonariusze łódzkiej i podlaskiej
KAS w wyniku wspólnych działań
przechwycili ponad 2,5 tony nielegalnego tytoniu oraz urządzenia niezbędne do jego przetwarzania. W wyniku
m.in. analizy systemu SENT służącego

do monitorowania przewozu towarów,
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku i Łodzi ustalili,
że w kilku miejscach w woj. łódzkim
magazynowany i przetwarzany jest
nielegalny tytoń. Funkcjonariusze
wkroczyli na wytypowane wcześniej
posesje w Łodzi i w jednej z miejscowości w gminie Uniejów, gdzie zatrzymali łącznie 4 osoby biorące udział w
nielegalnym procederze. Podczas akcji
funkcjonariusze zabezpieczyli dwa
dostawcze samochody, 25 pudeł zawierających w sumie ponad 2,5 tony suszu

tytoniowego oraz maszyny służące
do jego przetwarzania. Zajęty towar
mógł być wykorzystany do nielegalnej
produkcji papierosów. Z takiej ilości
zabezpieczonego tytoniu przestępcy
mogliby wyprodukować co najmniej
2,5 mln sztuk papierosów. W sprawie
zostało wszczęte postępowanie karne
skarbowe. Zatrzymani mężczyźni
(w wieku 43-47 lat) usłyszeli zarzuty
popełnienia przestępstw skarbowych,
za które grozi wysoka grzywna, kara
pozbawienia wolności do 5 lat albo obie
te kary łącznie.
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obiektu hotelowego “Rubin”).
Nowym właścicielem gruntów
została gmina Uniejów, która
odkupiła ziemię od parafii.
- Gmina będzie płacić za działkę przez 3 lata, pierwsza część,
którą otrzymała parafia to 400
tysięcy złotych. W sumie za
działkę o powierzchni 1,2937
ha gmina zapłaci 1 milion
320 tysięcy złotych. Zgodnie
z zawartymi wcześniej ustaleniami, dochód który parafia
uzyskała z tytułu sprzedaży
działki, ma być przekazany
na poczet prowadzonych w
kolegiacie prac renowacyjnych
– dodaje burmistrz Uniejowa.
Władze gminy zleciły opracowanie projektu na nowy
budynek urzędu, który miałby
docelowo działać jako kompleks
usług publicznych w jednym
obiekcie. Oprócz nowej siedziby
urzędu miasta budynek mieściłby również - rozproszone
obecnie - inne jednostki administracyjne gminy (np. MOPS).
Będzie tam również miejsce na
biura stowarzyszeń, a co za tym
idzie - dużo łatwiejszą archiwizację dokumentów, czy też - dla
samych działaczy - współpracę między tymi podmiotami.
Dotację na budowę pasywnego
budynku urzędu (w wysokości
16,8 mln zł) przyznał gminie
urząd marszałkowski w Łodzi
w ramach RPO województwa
łódzkiego na lata 2019-20.

19 LISTOPADA 2018

Bez ławki i zadaszenia
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Poddębice P a s a ż e r o w i e
korzystający z
dwóch nowych przystanków w
mieście (przy trasie wylotowej

na Uniejów) nie kryją emocji.
Oczekiwanie na busa nie jest
komfortowe z uwagi na brak
wiat przystankowych. Nie ma

Stylizowane
wiaty mają
zostać
ustawione
do końca
miesiąca

Powiatowe
patriotyczne
obchody

gdzie usiąść, ani skryć się przed
deszczem.
- To jest uciążliwe szczególnie
dla starszych osób, takich jak my
– usłyszał nasz reporter od sióstr
czekających na busa do Uniejowa. -

Poza tym nie ma
Siostry z
żadnych informacji dot. godzin
Uniejowa
kursowania bunarzekały na
sów. Jeśli już coś
brak ławki i
się robi, to niech
to będzie robione
zadaszenia
z głową.
Przypom n ijmy, że kilka tygodni temu Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad oddział w Łodzi
po rozpatrzeniu
wniosku gminy
Poddębice zdecydowała o wyznaczeniu dwóch
d o d a t k o w yc h
przystanków autobusowych w
mieście. Komisja
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego zaproponowała usytuowanie
przystanków „na
żądanie” przed mostem na rzece Wiaty przystankowe wyglądem
Ner dla wjeżdżających do Poddębic będą nawiązywały do zabudowy
od strony Pragi. Natomiast wyjeż- i oświetlenia centrum miasta.
dżając z miasta autobusy zatrzy- Stylizowaną formę podkreślają
mują się na wysokości budynku specjalnie zaprojektowane eleGminnej Spółdzielni „Samopomoc menty zdobnicze. Konstrukcja
wiat jest dwu- i trzymodułowa.
Chłopska” przy ul. Kaliskiej.
Rejon Dróg Krajowych w Siera- Pokrycie dachowe wykonane z
dzu opracował oraz zatwierdził płyt poliwęglanowych litych przyprojekt organizacji ruchu drogo- ciemnianych. Szyby boczne będą
wego. Przeprowadzone zostały hartowane. Wyposażenie każdej
prace polegające na oznakowaniu wiaty stanowi ławka drewniana
nowych przystanków, wykonaniu na całej długości tylnej ściany,
dojść dla pasażerów i peronu przy- kosze na odpady, gabloty reklamowe aluminiowe podświetlane
stankowego.
- Wykonawca wybrany przez w bocznych prawych ścianach
gminę w postępowaniu do końca wiaty i dwie gabloty reklamowe
listopada br. ma czas na montaż aluminiowe podświetlane w
secesyjnych wiat przystankowych tylnej ścianie wiaty wraz z łado– informuje Magdalena Jaworska warkami USB.
(ps)
z poddębickiego magistratu. -

Inwestycje nie do zrealizowania?

Maluchy wypuściły przed
kościołem biało – czerwone balony
11 listopada została odprawiona
uroczysta msza św. w intencji
ojczyzny, która rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu Polski.
Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą
poległych i pomordowanych w
obronie ojczyzny. Henryk Lewicki – zastępca prezesa Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP w Poddębicach uświetnił całą uroczystość
swoimi recytacjami poświęconymi marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu oraz ojczyźnie.
Na zakończenie mieszkańcy mogli skosztować wojskowej grochówki.

Uniejów Głośno było o planach
związanych z rewitalizacją bulwarów. Teraz coraz częściej można usłyszeć, że inwestycja
w infrastrukturę nad Wartą szybko
nie zostanie zrealizowana. Czy powstaną nowoczesne bulwary nad
rzeką a jeśli tak, to kiedy?
Burmistrz Józef Kaczmarek potwierdza, że inwestycja się opóźni.
- Powodem tego opóźn ienia
są zmiany w prawie wodnym.
Musieliśmy dopełnić wszelkich
nowych formalności. Mogę jednak
zapewnić, że inwestycja zostanie
zrealizowana. Pieniądze unijne na
ten cel mamy zagwarantowane.
Dokładnego terminu rozpoczęcia
prac nie potrafię teraz określić –
słyszymy od burmistrza.
Sceptyczne wypowiedzi są też
w związku z kolejną planowaną w
Uniejowie inwestycją – wielofunkcyjną zadaszoną halą sportową.
Turystycznym hitem miał być m.in.
całoroczny tor dla narciarzy. W planach zadaszony obiekt ma być prze-

znaczony m.in. do uprawiania sportów
letnich i zimowych. Stanąć miałby
pomiędzy kompleksem sportowym a
ośrodkiem SPA “Lawendowe Termy”.
- Rzeczywiście, czyniliśmy starania, by nasze projekty – również ten
z zadaszoną wielofunkcyjną halą
sportową, znalazły się na liście tych,

które mogłyby być zrealizowane
do 2020 r. i dofinansowane z pieniędzy unijnych, ale też cały czas
szukamy innych źródeł finansowania – mówi J. Kaczmarek.
- Mam nadzieję, że taka hala w
Uniejowie powstanie.
(ps)
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Kto zostanie
starostą?

Poddębice Z całą pewnością wybór starosty powiatu
poddębickiego nie jest prostą sprawą. Świadczy o tym chociażby fakt,
że nieformalne rozmowy o wyborze
starosty trwały jeszcze w ubiegłą
sobotę.
Dowiedzieliśmy się, że dyskutowano
o wcześniejszej kandydaturze jednej z
pań. Okazało się, że ten wybór, wcale
nie jest wyborem pewnym. Pojawiła się
nowa kandydatura.
- To też pani – mówi nasz rozmówca
dobrze poinformowany w sprawie.
- Rzeczywiście wcześniej zaproponowana na urząd starosty kandydatka była
brana pod uwagę jako prawie pewna
pretendentka. Jednak część środowiska
chciałaby mieć starostę z Poddębic, a
nie z innej gminy.
Przypomnijmy, że zarząd terenowy PiS
oraz radni powiatu poddębickiego PiS
podpisali porozumienie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego, reprezentowanym w radzie
powiatu przez radnych Wspólnoty
Powiatu Poddębickiego. Nie powstała
koalicja PSL, PO, Wspólnota Powiatu.
Ludowcy ponieśli w powiecie klęskę.

Rozświetlony
Uniejów

Inwestycja pn. „Budowa infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w „Gminie Uzdrowiskowej
Uniejów”, mająca na celu montaż
ponad dwustu opraw świetlnych
wraz z niezbędną infrastrukturą
zasilającą lampy led, która objęła
teren całej gminy Uniejów została
zakończona. Nowe oświetlenie jest
sukcesywnie rozpalane w kolejnych
miejscowościach i powinno działać
już w pełnym zakresie – ewentualne
opóźnienia w rozświetleniu nowych
lamp wynikają z potrzeby wykonania
przyłączy do sieci elektrycznej przez
dostawcę energii. Trwa budowa infrastruktury polegającej na budowie
oświetlenia ulicznego na odcinku
Uniejów – Brzeziny. Oświetlenie jest
już zamontowane i działa na odcinku
od cmentarza parafialnego w Uniejowie do granicy miasta. Inwestycja
będzie kontynuowana wzdłuż drogi
wojewódzkiej w kierunku autostrady
A2, nie w pełnym zakresie, ale obejmie
również odcinki w Stanisławowie oraz
w Rożniatowie-Kolonii (w tzw. Sachalinie). Zostało już wykonane częściowe
uzbrojenie terenu przeznaczonego
pod budowę drogi wewnętrznej ul.
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i są
prowadzone dalsze prace w kierunku budowy ronda na skrzyżowaniu
wspomnianej ulicy im. TPU i drogi
gminnej ze Spycimierza z drogą krajową nr 72 (z Uniejowa w kierunku
Turku). W ramach inwestycji, która
powinna zostać zrealizowana przed
końcem czerwca 2019 r., planowana
jest budowa ledowego oświetlenia
drogowego wzdłuż DK72, na odcinku od mostu w kierunku Turku oraz
wzdłuż nowej ulicy im. TPU.
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 309: Każdy kij ma dwa końce.

* Żona do męża:
- Chciałabym być gazetą. Miałabym
wtedy twoją uwagę każdego dnia.
- Kochanie, zauważ, że codziennie
czytam nową gazetę.
***
* Kobieta w widocznej ciąży przychodzi
do lekarza i pyta:
- Panie doktorze, ja mam... To znaczy mój mąż chciałby
wiedzieć...
- Rozumiem, rozumiem - przerywa jej lekarz. - Aż do bardzo
zaawansowanej ciąży można bezpiecznie uprawiać seks.
- Nie, nie o to chodzi. On chciałby wiedzieć, czy wciąż mogę
rąbać drewno.
***
* Jasiu mówi do Taty:
- Tato pójdziemy do cyrku
- Nie mam czasu - mówi Tata czytając gazetę
- Obiecałeś - wiesz podobno pokazują tam fajny numer
naga kobieta jeździ na tygrysie.
- No dobrze pójdziemy, Tata dawno nie widział tygrysa.
***
* Mąż do żony:
- Jutro obcinamy naszemu psu ogon.
- Zwariowałeś?! Po co?
- Pojutrze przyjeżdża twoja mamusia i w tym domu nie
będzie żadnych oznak radości!
***
* - Gdzie byłeś tak długo?
- W komisariacie. Zatrzymali mnie, za wolno jechałem.
- Od kiedy to zatrzymują za wolną jazdę?
- Radiowóz mnie dogonił...
***
* Panie kierowniku, chciałbym z panem pogadać w trzy
oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery
oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to
co zaproponuję jedno oko
trzeba będzie
przymknąć...

wody, doprawić sosem sojowym
i pieprzem. Zalać śmietanką i
gotować na małym ogniu, często
mieszając, aż do uzyskania konsystencji kremu (ewentualnie dodać odrobinkę rozrobionej z wodą
mąki), całość zmiksować na gładko.
Podawać z groszkiem ptysiowym.

Krem Pieczarkowy
Aksamitny
Składniki:
pieczarki obrane i starte na
dużych oczkach
śmietanka kremówka 36%
(żadna inna)
masło dobrej jakości
mąka niekoniecznie - najlepiej
wcale
sos sojowy (bez niego nie będzie to samo)
sól, pieprz
groszek ptysiowy
Etapy przygotowania: Wrzucić
starte pieczarki na rozgrzane
masło, posolić delikatnie i smażyć do odparowania prawie całej

Gęsie udka pieczone z
jabłkami i śliwkami
Składniki:
4 gęsie udka o łącznej wadze
około 1 i 1/2 kg
4 twarde i kwaśne jabłka
20 dag suszonych śliwek
sok z połowy cytryny
2 łyżki oleju
1 łyżka suszonego majeranku
1 łyżka miodu
1/2 szklanki soku winogronowego (można zastąpić jabłkowym)
sól, pieprz
Etapy przygotowania: Umyte i
dokładnie osuszone udka dopraw
solą i pieprzem. Posmaruj miodem
i posyp majerankiem. Odstaw na
godzinę. Jabłka (nieobrane) pokrój
na ósemki, usuń gniazda nasienne,
od razu spryskaj je sokiem z cytryny.

Piekarnik rozgrzej do 160 stopni. Na
dużej patelni rozgrzej olej i obsmaż
na nim udka z obu stron, aż zmienią
kolor. Zdejmij z patelni, przełóż do
naczynia żaroodpornego. Do patelni
po smażeniu mięsa dodaj jabłka i
suszone śliwki. Smaż przez 2 minuty
na dużym ogniu, często mieszając.
Jabłka ze śliwkami ułóż pomiędzy
udkami. Wlej sok winogronowy.
Naczynie przykryj folią aluminiową
i wstaw do gorącego piekarnika.
Zapiekaj przez 2-3 godziny, aż
mięso będzie miękkie. Zdejmij folię,
zwiększ temperaturę do 220 stopni i
zapiekaj udka przez około 15 minut,
aż pięknie się przyrumienią. Podawaj
z czerwoną kapustą na ciepło z kluskami śląskimi lub kopytkami.

Babka mocno orzechowa
z kawałkami czekolady
Składniki:
25 dag cukru
20 dag masła + 1 łyżka do wysmarowania formy
18 dag mieszanki orzechów włoskich, nerkowców, migdałów
12 dag mąki pszennej
10 dag czekolady gorzkiej (1
tabliczka)
5 jajek
1 łyżka bułki tartej
1 łyżeczka aromatu migdałowego
1/2 łyżeczki cynamonu
lukier cytrynowy:
1/2 szklanki cukru pudru
1 łyżka soku z cytryny
do podania 2 łyżki posiekanych
orzechów - włoskich, nerkowców,
migdałów
Etapy przygotowania: Piekarnik
nagrzej do 180 stopni. Formę na
babkę wysmaruj masłem i oprósz
bułką tartą. Orzechy zmiel. Czekoladę posiekaj. Jajka wbij do miski
i dodaj cukier. Utrzyj na puszystą
masę. Dodaj jajka i aromat migdałowy. Miksuj do połączenia skład-

ników. Stopniowo dodawaj mąkę,
proszek do pieczenia, cynamon.
Miksuj 2-3 minuty, aż składniki
się ze sobą połączą. Stopniowo
dodawaj zmielone orzechy i posiekaną czekoladę. Ciasto przelej
do formy i wstaw do piekarnika.
Piecz 50-55 minut (do suchego
patyczka). Wyjmij z piekarnika
i ostudź. Kiedy babka stygnie
przygotuj lukier. Sok z cytryny
wymieszaj z cukrem puder. Babkę
polej lukrem i posyp posiekanymi
orzechami. Odstaw na 20 minut.
Pokrój na porcje.

Źródło: mniammniam.com

Oryginalne potrawy i porady kulinarne
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FOTOREPORTAŻ

Łęczyca uczciła narodowe święto

info i fot. UM Łęczyca

W Łęczycy odbyły się uroczystości upamiętniające wyjątkową - setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W Kościele Św. Andrzeja Ap. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy
oraz Państwowej Szkoły Muzycznej przedstawili program patriotyczny. O godz. 12.00 w asyście
Kompanii Honorowej 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej zgromadzeni zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Następnie celebrowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny. Druga część
uroczystości odbyła się na Placu Tadeusza Kościuszki. Obchody zostały uświetnione przez młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, która zatańczyła poloneza. Po odczytaniu
Niepodległościowego Apelu Pamięci oraz złożeniu kwiatów pod figurką Matki Boskiej żołnierze
1 Dywizjonu Lotniczego “Ziemi Łęczyckiej” w Leźnicy Wielkiej zakończyli uroczystości defiladą.
Dwa dni wcześniej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy również w wyjątkowy sposób
uczcili setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wędrowali ze 100-metrową flagą ulicami miasta,
by dotrzeć pod Ratusz Miejski.
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Nowa taryfa zatwierdzona
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Ozorków O blisko 19 procent
wzrosła cena za metr
sześcienny wody. Podwyżka za
odprowadzanie ścieków jest
mniejsza – wynosi około 11 procent. Jak można było się spodziewać, wzrost cen jest żywo komentowany przez mieszkańców.
Nie brakuje krytycznych uwag
szczególnie wśród tych, którzy
mają małe zarobki lub w ogóle
nie posiadają pracy.
Państ wowe Gospodarst wo
Wodne „Wody Polskie” wprowadziło nową taryfę na okres 3 lat.
Ceny wody i ścieków będą
rosnąć, by ostatecznie
w ostatnim, trzecim

Drożej za wodę i ścieki

roku nowej taryfy osiągnąć poziom 4,20 – 4,28 zł netto za metr
sześcienny wody i 6,17 zł netto od
metra sześciennego ścieków.
Mieszkańcy są zaskoczeni tak
dużym wzrostem cen. Liczyli,
że podwyżki aż tak bardzo nie
uderzą po kieszeni.
- Uważam, że wzrost cen jest
zbyt duży. Nie wiem jak te podwyżki są uzasadniane, ale to
naturalne, że mieszkańcy są
zbulwersowani – usłyszeliśmy
od pana Stanisława, emeryta narzekającego na cienki
portfel.
Z kolei władze Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego kreśliły właśnie
taki scenariusz a winą za
duży wzrost opłat obarczono radnych opozycyjnych. Zdaniem
Grzegorza Stasiaka,
prezesa miejscowej
komunalki, rada
miejska w Ozor-

Szef OPK tłumaczy, dlaczego podwyżki były konieczne

kowie w listopadzie 2017 r. nie
zatwierdziła planu wieloletniego rozwoju infrastruktury
wod – kan na lata 2017 – 2019
tylko dlatego, że OPK złożyło
zdaniem RM za późno plan do
zatwierdzenia.
- Nie istnieje ustawowy przepis
określający termin składania
planu, natomiast ustawa określa
kompetencje RM do stwierdzenia zgodności planu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w czym spółka
nie uchybiła. Wówczas rada miejska nie miała ma uwadze dobra
mieszkańców w dostępie do
wody i kanalizacji, przesuwając
inwestycje wod-kan na 2018 rok.
Rada Miejska nie zatwierdzając planu wieloletniego na
2017-2019, jednocześnie nie
zatwierdziła przedstawionej
taryfy na 2018 r., tym samym
spowodowała podwyżkę ceny
wody o 27 groszy w propozycji
złożonej do PGWWP. Należy
podkreślić, że przyjęcie taryfy w
2017 roku ustaliłoby ceny niższe
niż w propozycji do PGWWP
złożonej przez OPK w 2018 roku
– informuje szef OPK.
Warto wspomnieć, że temat opłat
za wodę i ścieki stał się elementem
kampanijnej walki wyborczej.
Niektórzy radni publikowali w
internecie ostre komentarze, kry-

ogłoszenie

Szanowni Klienci!

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. ustawy z dnia
27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2017.2180 z zm. Dz.U.2018.0.1152) Zarząd OPK Sp. z
o.o. W Ozorkowie uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Ozorków obowiązuje od dnia 15.11.2018 roku
do ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
W dniu 23.10.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez OPK Sp. z o.o. W
Ozorkowie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu
taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Ozorkowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. W Ozorkowie otrzymało potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych.
Zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w
Ozorkowie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została
zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.). Zatwierdzona
przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od
dnia ogłoszenia czyli od dnia 15.11.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje
na terenie Gminy Miasto Ozorków.

tykując działania przedsiębiorstwa
komunalnego. Chwalili się, że
powstrzymali komunalkę przed
wprowadzeniem podwyżek.
- Należy stwierdzić, że decyzje podjęte 30.11.2017roku przez
opozycyjną część poprzedniej
rady miejskiej polegające na
odrzuceniu uchwał dotyczących
planu wieloletniego rozwoju
i modernizacji infrastruktury
wod-kan na lata 2017-2019 r. i
taryfy na wodę i ścieki na 2018
r., i następnie przyjęcie na tej
samej sesji uchwały o odmowie
zatwierdzenia przedstawionego
planu i taryfy na wodę i ścieki
były nieodłącznym elementem
rozpoczętej kampanii wyborczej
do samorządu gminnego i całkowicie niezrozumiałe – dodaje
prezes Stasiak. - W przekonaniu
spółki OPK miały bardzo negatywny wpływ na wzrost cen
wody i ścieków, które obowiązują od 15.11.2018 roku. Mam na
myśli fakt, że te decyzje podjęte
bez żadnej dyskusji merytorycznej (nie dopuszczono do głosu
radnych klubu PiS jak i prezesa
OPK) spowodowały odrzucenie
ceny wody w wysokości 3,46 zł/
m3 i ceny ścieków w wysokości
5,55 zł/m3 ( netto). Skutkiem takiego postępowania jest wzrost
ceny wody i ścieków do wysokości 3,67 zł/m3 za wodę , czyli
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o 21 groszy i 5,71zł/m3( netto) za
ścieki, czyli o 16 groszy. Nowe
ceny obowiązują po zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W
tym miejscu należy podkreślić,
że uchwały o odmowie zatwierdzenia planu wieloletniego i
taryfy na wodę i ścieki na 2018
r., były podjęte przez opozycyjną
część poprzedniej rady miejskiej
bez merytorycznych podstaw.
W ocenie spółki decyzje te były
antyspołeczne. Dodam, że niezatwierdzenie planu wieloletniego
i w konsekwencji taryfy na 2018
rok spowodowały konieczność
złożenia przez OPK w Ozorkowie nowego wniosku taryfowego
do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Warszawie, w oparciu o nową ustawę o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i o zbiorowym odprowadzeniu
ścieków, która obowiązuje od
grudnia 2017 roku. Wniosek został
przygotowany w oparciu o nowe
wymagania ustawowe. Należy
podkreślić, że działania poprzedniej rady miejskiej przyczyniły się
do zwiększenia opłat za m3 wody
i ścieków, gdyż baza kosztów do
ustalenia nowej taryfy obejmowała już inny okres obrachunkowy i
inne uwarunkowania ekonomiczno - gospodarcze niż we wniosku
złożonym do rady miejskiej w
2017r. Nowy wniosek zgodnie
z obowiązującymi przepisami
musiał być przedstawiony na
okres 3 lat.
(stop)

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2018 r.
do 14.11.2019 r.

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2019 r.
do 14.11.2020 r.

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2020 r.
do 14.11.2021 r

Grupa 1

3,67

3,93

4,20

Grupa 2

3,79

4,02

4,28

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Grupa taryfowa
Grupa 1
Grupa 2

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2018 r.
do 14.11.2019 r.

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2019 r.
do 14.11.2020 r.

Cena netto [w zł/m3]
w okresie
od 15.11.2020 r.
do 14.11.2021 r

5,71

5,97

6,17

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Grupa 1

Woda do celów socjalno-bytowych : gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, rolników indywidualnych, rodzinne
ogrody działkowe oraz za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów, zużytą do
zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych.

Grupa 2

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nie prowadzący
działalności gospodarczej wykorzystujący wodę do celów innych niż socjalno-bytowe.
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Koszmar na Maszkowskiej
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- Mniej więcej od dwóch miesięcy
małżonkowie pili alkohol. Byłam
zaskoczona, że Sylwester też nadużywa alkoholu, bo rzucił nałóg kilka
ładnych lat temu. To raczej jego żona
znana była z pijackich awantur. On
starał się łagodzić konflikty, zawsze
tłumaczył Sylwię. Bronił jej... - słyszymy od naszej rozmówczyni.
Od lokatorów kamienicy w której
doszło do tragedii dowiedzieliśmy
się, że 41-latka miała problemy natury psychicznej. Często wpadała w
gniew. Szczególnie agresywna Sylwia Ch. była po spożyciu procentów.
Feralnego wieczoru też doszło do
kłótni między małżonkami.
- Usłyszałam głuchy odgłos osuwającego się na podłogę ciała. Nieszczęście Sylwestra polegało na tym, że
został dźgnięty wprost w tętnicę. Gdy
jego żona wyciągnęła ostrze z szyi,
to krew buchnęła z całym impetem
zalewając dosłownie całą podłogę.
Sprawczyni czekając na pogotowie
wyszła przed naszą kamienicę. Wyglądała, jakby była z jakiegoś horroru.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Ozorków Przemarsz ul. Wyszyńskiego z biało
i uroczyste naflagą
-czerwoną
danie nazwy 100-lecia Odzyskania
Niepodległości zbudowanemu
w tym roku rondu były jednymi
z głównych punktów miejskich
obchodów Święta Niepodległości
w Ozorkowie.
Uroczystości 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęła
msza święta w kościele św. Józefa, po której
uroczyście
odsłonięto
tablicę memoriałową
n a plac u
Jana Pawła II, upamiętniającą
przełomowe
wydarzenie
dla historii naszego kraju, jakim
było odzyskanie niepodległości po
123 latach zaborów. Po odsłonięciu
tablicy złożono kwiaty, a następnie
uczestnicy obchodów przemaszerowali do ronda 100-lecia Odzy-

skania Niepodległości, które od 11
listopada 2018 r., oficjalnie nosi tę
nazwę. O znaczeniu wydarzeń z
1918 roku przypomnieli w swoich
wystąpieniach burmistrz Jacek
Socha i poseł Marek Matuszewski.
Uroczystości zakończyło wspólne
zdjęcie na schodach kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i występy
artystyczne w wykonaniu dzieci i
młodzieży z Ozorkowa.
***
“Żywa flaga”, wspólne
odśpiewanie hymnu,
Min ikon cert na
Max iNiepodległość
i wypuszczen ie w
niebo biało-czerwonych balonów
– to wszystko złożyło się na kolejne
wydarzenie zorganizowane w
ramach Miejskich Obchodów 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość miała miejsce 13 listopada w Szkole Podstawowej nr 2.

Od głowy po tułów była cała we krwi.
Stała tak przed budynkiem próbując
zetrzeć krew z rąk. To było straszne
– mówi ozorkowianka.
Jak się dowiedzieliśmy,
małżonkowie
poznali się w
miejscowym
ośrodku dla
bezdomnych.
Morderczyni,
która pochoW tym
dzi ze Śląska,
budynku
wcześniej błądoszło do
kała się po cadramatu
łej Polsce. Nie
miała męża, ani
dzieci. Sylwester Ch. miał za sobą nieudane małżeństwo i dwójkę synów.
Decyzję o małżeństwie para podjęła
całkiem niedawno, bo w zeszłym
roku. Od samego początku związek
był burzliwy.
- To nie tylko ten wybuchowy
charakter Sylwii i nadmiar alkoholu
doprowadziły do dramatu. Małżon-

kowie
byli po
uszy
zapo życzeni. Z
tego co
wiem, to nabrali kredytów na blisko
sto tysięcy złotych. Do drzwi ich
mieszkania pukali różni wierzyciele. Sylwester się załamał i znów
zaczął pić. To był dobry chłop. Był
pod silnym wpływem żony. To dla
niej wyremontował mieszkanie,
odnowił też elewację domu. Starał
się. Ale każdy ma swoją granicę po

Sylwia Ch.
została
aresztowana.
Grozi jej
dożywocie
przekroczeniu której jest już coraz
gorzej. Sylwestra bardzo szkoda.
Próbował ułożyć sobie życie. Cztery
lata temu kandydował nawet na
radnego miejskiego. Podczas niedawnej kampanii wspierał jedną z
kandydatek, roznosząc po mieście
jej wyborcze ulotki – dodaje lokatorka kamienicy przy Maszkowskiej.
Policja informuje, że Sylwia Ch.
usłyszała zarzut zabójstwa, za co
grozi kara nawet dożywotniego
pozbawienia wolności. Prokurator
zawnioskował do sądu o aresztowanie podejrzanej.
(stop)

Upiększają rondo

Ozorków Do końca listopada
potrwają prace związane z nasadzeniami roślin ozdobnych na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości i wokół niego.
Pierwsze rośliny na samym rondzie
pojawiły się w drugim tygodniu
listopada, wtedy też zamontowano
tabliczki z nazwą ronda.
Obecnie pod nasadzenia przygotowywany jest skwer między
rondem a kościołem ewangelickoaugsburskim. Koszt prac wynosi 102
tys. zł, jednak 60 % tej kwoty udało
się pozyskać z WFOŚiGW w Łodzi.
- W sumie na rondzie i na skwerze
pojawi się 2752 nowych roślin, w tym:
390 róż okrywowych czerwonych,
366 róż okrywowych białych, 1071
sztuk irgi, 375 sztuk sosny górskiej,
414 sztuk jałowca i 135 sztuk miskanta
chińskiego. Poza tym na rondzie nasadzono jedno drzewo; jest to wiąz
– mówi Izabela Dobrynin, rzecznik
burmistrza Ozorkowa.
Do końca tego roku pojawią się
także tabliczki z nazwą na drugim
nowym rondzie – Ignacego Paderewskiego. Miasto złoży wniosek do
WFOŚiGW o pozyskanie dotacji na
nasadzenia roślin ozdobnych także
na tym rondzie.

ogłoszenie

Ozorków - Do końca życia zapamiętam jak Sylwester leżał z dziurą w gardle
w kałuży krwi – mówi jedna z
lokatorek kamienicy, przy ul.
Maszkowskiej.
Kilka minut po godzinie 19 Sylwia Ch. (nazwisko do wiadomości
red.) zapukała do drzwi sąsiadów.
Powiedziała, że trzeba wezwać pogotowie, po czym szybko wybiegła
na podwórko.
- Przeczuwałam, że wydarzyło
się coś strasznego. Wyszłam z
mieszkania, aby zobaczyć co się
stało. Ten widok będę pamiętać do
końca życia. Sąsiad leżał w swoim
mieszkaniu w kałuży krwi. Miał
dziurę w gardle. Przy jego ciele
stały dwa psy, które lizały krew z
podłogi. Byłam w szoku – wspomina dramatyczne chwile jedna z
lokatorek.
64-letni Sylwester Ch. nie miał
szans, aby przeżyć. Ostrze noża
wbiło się w tętnicę w gardle. Zabiła
go 41-letnia żona.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I przetargu pisemnym nieograniczonym
WÓJT GMINY OZORKÓW
Informuje o ogłoszeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego
na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej
w obrębie geodezyjnym Sokolniki i miejscowości Sokolniki-Parcela
1. Oznaczenie nieruchomości: działki nr 132, 147, 151 pow. 0,0695
ha, zapisane w księdze wieczystej KW Nr LD1G/00043716/3.
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1 000,00
PLN (netto) + 23% VAT
3. Wysokość wadium: 200,00 PLN
4. Termin i miejsce I przetargu: I Przetarg odbędzie się w dniu 11
grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury
14 sala nr 1 od godz. 1000 .
Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na
konto Urzędu Gminy Ozorków, Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Nr 06
8786 0001 0000 1502 2000 0003 (z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej do
dnia 04 grudnia 2018 roku - włącznie).
5. Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o I przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury
14 w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sokolniki-Parcela.
6. Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i
warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 7, tel. 42 277 14
46 wew. 115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3
wew. 113.
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Inwestycja niepokoi mieszkańców

Ozorków W lasku miejskim, blisko boisk, rozpoczęła
się budowa masztu telefonii komórkowej. W tej sprawie redakcja
otrzymała wiele wiadomości od
zaniepokojonych mieszkańców.
Większość naszych czytelników
jest zaskoczona, że właśnie w tym
miejscu realizuje się taką kontrowersyjną inwestycję.
- Spacerując niedawno w lasku
miejskim przechodziłam obok
boiska i zauważyłam hałdy ziemi
i duży wykop w którym znajduje
się owalna metalowa konstrukcja.
Podeszłam bliżej i przeczytałam
na tablicy informacyjnej, że budowany jest maszt bazowy. Jestem
zdziwiona, bo uważam, że taki
maszt emituje szkodliwe dla organizmu promieniowanie. Jak nasza
młodzież uprawiać ma teraz sport?
Będą grać w piłkę w pobliżu masztu? - pyta pani Jadwiga.

Negatywną opinię o inwestycji ma
też lokatorka pobliskiego domu.
- Gdy rozpoczęły się prace, to myślałam, że stawiana jest stacja transformatorowa – mówi ozorkowianka.
- Aby się upewnić, porozmawiałam
o inwestycji z robotnikami. Usłyszałam, że to nie będzie żadna stacja, a
maszt telefonii komórkowej. Szczerze
mówiąc, jestem tym zaniepokojona.
Nie jest tajemnicą, że budowa takiego
masztu przeważnie wywołuje wśród
okolicznych mieszkańców negatywne
komentarze. O tym, że promieniowanie z sieci bezprzewodowych jest
szkodliwe mówi się od dawna. Zdaniem niektórych badaczy przebywanie
w zasięgu promieniowania telefonii
komórkowej powoduje nie tylko raka,
ale znacznie więcej dolegliwości. Mogą
to być mutacje genetyczne, choroby
mózgu, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, trudności w nauce,
demencje. Udowodniono także wpływ

promieniowania na bezpłodność,
zaburzenia gospodarki hormonalnej, a nawet powikłania sercowe.
Z kolei pracownicy sieci
komórkowych twierdzą, że
nadajniki są niebezpieczne,
a żeby promieniowanie było
szkodliwe trzeba wspiąć się
na maszt i przytulić do niego.
A jaka jest opinia urzędu
miasta?
- Maszt telefonii komórkowej
Play, zgodnie z pozwoleniem
na budowę, będzie miał wysokość
61,95 m. Burmistrz wydał decyzję o
lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o m.in. informację
o oddziaływaniu na środowisko.
Przedsięwzięcie nie zalicza się do
przedsięwzięć oddziałujących na
środowisko – informuje Izabela Dobrynin z ozorkowskiego magistratu.
(stop)

Dokarmiane szczury

Poważny problem miastalem

reklama

z tego, że w ten sposób prob
Ozorków Mieszkańcy zwraca- będzie narastał. Już teraz szczury
że
to,
ją uwagę na
zyć w biały dzień i to
szczury są dokarmiane i jest ich można zobac rzece.
przy
tylko
nie
w mieście coraz więcej.
Nasz czytelnik, niestety ma rację.
- Chodzi o to, że w wielu miejdniu zauważyli śmy
scach przy rzece stawiane są po- W ub. tygo mostku w miejskim
przy
ry
szczu
k.
jemniki z jedzeniem dla kacze
wające jedzenie pozoPtak i bard zo częs to w ogóle parku spoży kaczek. Było ich kilka
dla
one
tego nie jedzą, za to szczury, jak stawi
zwracały uwagi na
najbardziej – mówi pan Andrzej, i zupełnie nie w bliskiej odległoących
zbulwersowany zachowan iem przechodz
niektóryc h mieszkańców, mi- ści pieszych.
Szczury można też zobaczyć w
łośni ków kacz ek. - Ci ludz ie
kiego targowisk a.
powinni zdawać sobie sprawę pobl iżu miejs

W tym miejscu też mają doskonałe waru nki. Bliskość rzeki i
możliwość łatwego pożywienia
(kupcy pozostawiają na targowisku towar, który się nie sprzedał)
sprawiają, że populacja szczurów
rośnie w błyskawicznym tempie.
(stop)

- Jestem zaniepokojona budową masztu –
usłyszeliśmy od lokatorki pobliskiego domu

W planach Westerplatte

Ozorków 750 tys. zł – tyle wynosi
koszt przebudowy ul.
Westerplatte na całej jej długości.
Zakres prac obejmuje wymianę podbudowy i ułożenie nowego asfaltu
na jezdni, budowę chodnika z kostki
brukowej, krawężników i miejsc postojowych. Droga zostałaby zmodernizowana w całości, czyli także na odcinku
prowadzącym wzdłuż przedszkola do
bloków przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
Projekt przebudowy ulicy znalazł się 13
listopada na liście wniosków zatwierdzonych przez wojewodę łódzkiego
do dofinansowania w wysokości 50 %
w ramach programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019. Po zatwierdzeniu
projektu przez ministra infrastruktury
miasto przystąpi do opracowania dokumentacji przetargowej. Przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale
2019 r. i w tym samym roku inwestycja
zostanie zrealizowana. Przypomnijmy,

w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego na ul. Westerplatte miały powstać dodatkowe miejsce postojowe, a
koszt zadania oszacowano na 93 tys. zł.
jednak w wakacje pojawiła się informacja, że można przebudować kompleksowo całą ulicę dzięki dofinansowaniu
z budżetu państwa. W związku z tym
Ozorków złożył wniosek o dofinansowanie, a wojewoda pozytywnie ocenił
projekt. Przebudowa drogi poprawi nie
tylko dojazd do domów mieszkańcom
okolicznych bloków, ale także dojazd
do Przedszkola Miejskiego nr 5 i do
przychodni Medyk.
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Mleczne okłady
Krowie mleko, w szczególności to najmniej przetworzone,
zawiera w sobie aminokwasy i
lipidy, w tym argininę, glicynę,
prolinę, które biorą udział w procesie tworzenia kolagenu. Prolina
jest również jedną z substancji

Zdrowie i uroda

Jak się pozbyć kurzych łapek?

Domowe sposoby na
gładszą skórę wokół oczu

odgrywających kluczową rolę
w utrzymaniu stabilności
kolagenu w skórze. Dzięki
temu, że mleko jest tłuste,
wymienione substancje
są lepiej wchłaniane.
Dodatkowo zawiera
ono witaminę A i E
pomagające w odbudowie komórkowej
naskórka.
Do zabiegu nie
używaj mleka chudego ani pasteryzowanego. Wybierz to
jak najbardziej naturalne, które nie było poddane obróbce chemicznej.
Ręcznik lub myjkę do twarzy
zanurz głęboko w tłustym mleku,

najlepiej lekko podgrzanym. Pozostaw na 15 minut, a następnie umyj
twarz wodą. Jeśli masz skórę suchą,
dodaj do mleka łyżkę oliwy z oliwek
lub olejku migdałowego.

Jajeczny okład
Białko jajka, podobnie jak krowie
mleko, zawiera argininę, glicynę
oraz prolinę. Dodatkowo ma w sobie magnez niezbędny do detoksyfikacji skóry i relaksacji mięśni, który
szybko wchłania się przez skórę.
Białko, kiedy zasycha, ściąga się i
dzięki temu napina skórę. Działa
również oczyszczająco.
Ubij jedno białko. Nałóż cienką
warstwę na oczyszczoną twarz.
Poczekaj, aż wyschnie. Nałóż drugą
warstwę jak maseczkę i trzymaj

ZIOŁA sprawią, że WŁOSY będą mocne i lśniące
Czujesz, że twoim włosom i paznokciom potrzebne jest wsparcie? Zafunduj im 2–3-tygodniową
kurację ziołową. Zioła (pokrzywa, łopian, tatarak, skrzyp polny) poprawią kondycję włosów,
zlikwidują łupież, przyspieszą
porost włosów i zmniejszą ich
wypadanie.
Wcierka z pokrzywy:
10 dag świeżego ziela i 100 ml
spirytusu zmiksuj, wlej do słoika,
szczelnie zamknij, odstaw w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Raz na
tydzień wcieraj nalewkę w skórę
głowy i we włosy, rozczesz i zostaw
do wyschnięcia. Nazajutrz umyj
głowę.

źródło: poradnikzdrowie.pl

Płyn do masażu z pokrzywy:
3–4 całe rośliny zalej 1/2 l wrzątku. Gdy napar przestygnie, ugnieć
pokrzywy, np. tłuczkiem do mięsa.
Za pomocą wacika zwilżaj głowę
płynem, potem palcami delikatnie
masuj skórę. Postępuj tak przez
ok. 10 minut, potem resztą naparu
spłucz włosy i zostaw do wyschnięcia.
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Płukanka z łopianu:
2 łyżki rozdrobnionego korzenia zalej 1/2 l ciepłej wody.
Przykryj i gotuj przez 5 minut od
zawrzenia. Wystudź, przecedź.
Umyte włosy opłucz odwarem,
lekko masując skórę. Nie osuszając, owiń głowę ręcznikiem.
Po 5 minutach włosy rozczesz i
zostaw do wyschnięcia.
Odwar do mycia z łopianu:
3 łyżki łopianu zalej 1/4 l wody
i gotuj pod przykryciem przez 5
minut na wolnym ogniu Wystudź,
przecedź odwar, dodaj do niego 2
łyżki szamponu dla niemowląt i
umyj głowę.
Odżywka do włosów z łopianu:
Garść suszonego i rozdrobnionego korzenia łopianu zalej ½
szklanki oliwy i odstaw w ciemne
miejsce na 3 tygodnie. Przecedź,
przechowuj w naczyniu z ciemnego szkła. Aby zregenerować
wysuszone i łamliwe włosy, raz w
tygodniu nałóż na nie olej i równomiernie rozprowadź go grzebieniem. Osłoń włosy czepkiem i

owiń ręcznikiem. Po 30 minutach
umyj głowę delikatnym szamponem. Kruche, łamliwe paznokcie
wymocz w ciepłym oleju przez
5-10 minut.
Wzmacniający włosy i paznokcie
odwar ze skrzypu:
2 łyżki ziela skrzypu zalej 2
szklankami ciepłej wody, doprowadź do wrzenia i powoli gotuj
pod przykryciem przez 15 minut.
Przecedź. Pij 3 razy dziennie po
pół szklanki odwaru w kuracji
wzmacniającej włosy i paznokcie.
Z odwaru możesz robić też kompres, który pomoże zwalczyć łupież,
przeciwdziałać przetłuszczaniu się
i wypadaniu włosów. Umyte włosy
opłucz odwarem, lekko odciśnij,
owiń głowę czepkiem i ręcznikiem.
Po 20 minutach spłucz włosy letnią
wodą.
Tonik do wcierania z tataraku:
2 łyżki kłącza tataraku zalej
szklanką wody, doprowadź do
wrzenia i pod przykryciem podgrzewaj na małym ogniu 10 minut.
Zostaw do wystygnięcia, potem
przecedź. Zmieszaj w równych
ilościach odwar i czystą wódkę,
przechowuj w szczelnie zamkniętej butelce. Po umyciu włosów
wmasuj nieco toniku w skórę
głowy, owiń ręcznikiem. Po 5–10
minutach rozczesz włosy i zostaw
do wyschnięcia.
Odwar do płukania z tataraku:
2 łyżki kłącza zalej 1/2 l ciepłej
wody, gotuj pod przykryciem przez
15 minut. Odstaw do ostygnięcia,
przecedź. Po umyciu włosów spłucz
je odwarem, lekko masując głowę.
Delikatnie wytrzyj włosy ręcznikiem i zostaw do wyschnięcia.

przez 15 minut. Umyj twarz ciepłą
wodą.

Kokosowy okład
Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju
kokosowym działają przeciwutleniająco oraz przeciwbakteryjnie. Pomagają
też w przyswajaniu witamin E i K, które
kryje w sobie olej z palmy kokosowej.
Witamina K redukuje opuchliznę, z
kolei witamina E nawilża skórę.
Umyj twarz, a następnie przyłóż
do powiek rozgrzany ręcznik na
10 minut. To sprawi, że olej będzie
lepiej się wchłaniał, a dodatkowo
gruczoły łojowe znajdujące się pod
dolną powieką zostaną pobudzone
do działania. Następnie ogrzej odrobinę oleju w dłoniach i masuj palcami
powieki. Zacznij od wewnętrznego
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kącika, następnie prowadź palce
pod brwiami do zewnętrznego
kącika i w dół, aż zatoczysz koło.
Dla osób mających skłonność do
“zapychania” taki okład nie będzie
odpowiedni. Nie należy też zostawiać oleju kokosowego na skórze
przez całą noc.
Zielony okład
Zielona herbata jest jednym
produktów spożywczych najbogatszych w katechiny, z czego
najsilniejszym z nich jest EGCG.
Katechiny działają oksydacyjnie,
zmniejszają skurcze mięśni oraz
wzmacniają mięśnie. Okład z
herbaty działa dotleniająco, a z
dodatkiem cytryny może rozjaśnić cienie pod oczami.
Zintensyfikowaną kurację
otrzymasz, jeśli do tego zabiegu
użyjesz matchę, sproszkowaną
zieloną herbatę. Zaparz ją w
80 stopniach, ostudź lub dodaj
odrobinę migdałowego mleka.
Zanurz w herbacie płatki kosmetyczne i przyłóż do powiek. Leż
przez 10-15 minut, po czym przemyj oczy płynem micelarnym.
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Żeń-szeń
Ten najbardziej znany korzeń
nadaje się do uprawy w Polsce,
chociaż nie jest to sprawa najłatwiejsza. Żeń-szeń kiełkuje
dopiero po dwóch miesiącach,
rośnie powoli, a zbioru dokonuje
się po 5-6 latach. Dlatego z reguły kupowane są gotowe, zasuszone
lub zmielone korzenie. To panaceum na wiele chorób, w medycynie
Wschodu znane od tysiącleci. Najczęściej wykorzystuje się je do
poprawienia koncentracji i zwiększenia witalności organizmu. Dodatkowo – to mniej znane działanie – żeń-szeń odtruwa organizm,
obniża poziom cukru i pobudza pracę serca. W krajach Ameryki
Północnej i w Rosji podobną funkcję spełnia żeń-szeń syberyjski
– eleuterokok kończysty.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY, ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 24 721-32-78
Pomoc lakiernika
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe, umiejętności
lakiernicze , prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie w
zawodzie
„Darex” Dariusz Małkowski
Radzyń
99-150 Grabów
Tel: 504-159-530
Kucharz
Chęć do pracy, koncentracja,
doświadczenie zawodowe w
zawodzie kucharza
Restauracja „Kargul”
Adam Pawlak
Ul. Ozorkowska 8
99-100 Łęczyca
Tel: 502-708-534
Kasjer – sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe, praca na
sklepie, aktualna książeczka
sanepidowska, 2 lata
doświadczenia na podobnym
stanowisku pracy
Gram – Sadeccy sp. j.
Kostrogaj 21
09-400 Płock
Praca: ul. Dominikańska 80
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-14
Magazynier
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub średnie, chęć do
pracy, uprawnienia do obsługi
wózków widłowych
K – Flex Polska sp. z o.o.
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl
Pracownik produkcyjny
Chęć do pracy, mile widziany staż
pracy na produkcji
K – Flex Polska sp. z o.o.
Ul. Pucka 112
81-154 Gdynia

Praca: Wielenin Kolonia 50 B
E – mail: praca@k-flex.pl
Elektromonter
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe, chęć do pracy,
uprawnienia do 1 kV, mile
widziane doświadczenie
zawodowe
K – Flex Polska sp. z o.o.
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
Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe
PHU Henryk Krysiak
Stemplew 34
99-140 Świnice Warckie
Tel: 601-326-206
Kierowca kat. B
Wykształcenie podstawowe,
zdolności manualne,
punktualność, planowanie czasu
pracy, język angielski lub niemiecki
na poziomie podstawowym
„Wolmax”
Krzysztof Wolski
Ul. Nowe Miasto 35
95-035 Ozorków
Tel: 519-181-195
Lakiernik (pomocnik lakiernika)
Wykształcenie zasadnicze
zawodowe, umiejętności

dotyczące specyfiki
wykonywanego zawodu
lakiernika, prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie
zawodowe
A.Machudera sp. z o.o.
Ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-50-88
Pracownik budowlany
Zdolności manualne,
punktualność, bez nałogów
„Rem – Bud”
Paweł Łukaszewicz
Siedlec 95, 99-100 Łęczyca
Tel: 788-091-501
Tynkarz maszynowy
Sumienność, chęć do pracy,
doświadczenie w zawodzie
tynkarza
„Pol – Tynk”
Paweł Wójcik
Ul. Belwederska 81 m. 75
99-100 Łęczyca
Tel: 503-783-864
Szwaczka
Umiejętności szycia na maszynach
szwalniczych
PPHU „Karola”
Grzegorz Pawłowski
Ul. Słowackiego 42
99-100 Łęczyca
Tel: 502-734-261
Pomoc magazyniera
Wykształcenie średnie, mile
widziana książeczka sanepidowska
MK Interim
Ul. Ludwika Rydygiera 11 m. 220
01-793 Warszawa
Tel: 720-800-206
Praca w Łęczycy
Pielęgniarka
Wykształcenie średnie lub wyższe,
dyplom pielęgniarski, aktualne
prawo wykonywania zawodu
Dom Pomocy Społecznej w
Łęczycy

Ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
Tel: 24 721-30-01
Pracownik sortowni
Chęć do pracy
InWork Sp. z o.o.
Praca: ul. Wodna 38a, 95-010
Stryków, tel.: 690-864-100
Murarz
Umiejętność murowania,
znajomość izometrii i umiejętność
czytania planów

DAR- BUB
Krzysztof Oleski
Ul. Słowackiego 30a, 99-100 Łęczyca
Tel: 519-056-415
Pracownik transportu
wewnętrznego
Umiejętność prowadzenia
dokumentacji magazynowej,
uprawnienia na wózki widłowe,
suwnice, koparko – ładowarki
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

OGŁOSZENIA DROBNE
Społem PSS Mazur w Łęczycy wydzierżawi 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 506856-382
Społem PSS „Mazur” w Łęczycy
wynajmie 5 pokoi biurowych przy
placu Kościuszki 11 oraz nowy
lokal o pow. 91,40 m² przy ul.
Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 lub
506-856-382
Kupię mieszkanie własnościowe
w Ozorkowie do 40 m² na osiedlu
Pogodnej Starości. Tel.: 513-918-135
Kupię kawalerkę do 30 m.kw. w
Łęczycy. tel. 665 675 151
Sprzedam skuter zarejestrowany i
opłacony, mało używany, rok prod.
2015. Tel.: 502-851-180
SINGER – szyjąca, na pedał – sprzedam. Tel.: 500-336-322
Sprzedam opony zimowe Dębica
155/70R13 mało używane. Tel.: 503826-051
Maglownica domowa na korbę –
sprzedam. 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
Ozorkowa, własność notarialna –
sprzedam. Tel.: 500-336-322
Kafle piecowe i kuchenne. Sprzedam
tanio. Tel.: 500-336-322
Sprzedam nowe futro zagraniczne z
kozic górskich. Tel.:695-727-387
Sprzedam działkę budowlano-produkcyjną przy trasie Gostków-Poddębice w miejscowości Tur. Tel.:
603-044-492
Sprzedam spawarkę, imadło, śrutownik, maszynę do szycia, dwa silniki 5,5
i 7,5. Tel.: 667-713-348

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

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

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

Hebel do kapusty na 5 noży sprzedam. Tel.: 500-336-322



Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

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

reklama

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji
w Łęczycy, ul. Kaliska 42
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„To się w głowie nie mieści”
h
c
Emocje po wybora

W najbliższy czwartek w urzędzie zostaną zaprzysiężeni nowi radni
miasta. - Mamy na to dowody, chociażby pismo matki tego mężczyzny,
która sama potwierdziła, że jej syn już
w Ozorkowie nie mieszka i dlatego
prosi o wykreślenie go z ewidencji osób
płacących za śmieci. Tak też zrobiliśmy.
Mężczyzna wniósł skargę na decyzję
urzędu miasta. Teraz sporną kwestią
zajmie się sąd rejonowy w Zgierzu.
Natomiast sąd okręgowy w Łodzi
rozstrzygnie niejasności ws. karty do
głosowania.
Do redakcji napisał mężczyzna,
który zwyciężył z radną Ewert.
W przesłanym do nas piśmie możemy przeczytać...
„Nie jest prawdziwa następująca

wypowiedź (opublikowana w Reporterze):... mam życie prywatne i
ukochaną w innej gminie...
Podczas rozmowy z redaktorem
padły następujące słowa... mam swoje
życie prywatne i ukochaną mogę
mieć wszędzie”...
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że zamieszkiwanie w mieście przy
ubieganiu się o mandat radnego miejskiego jest niezbędnym wymogiem.
Przekazane urzędowi informacje są
takie, że mężczyzna nie mieszkał w
Ozorkowie a w jednej z miejscowości
na terenie gminy Parzęczew razem ze
swoją partnerką.
(stop)

pie do celów projektowych. Projekt
budowlany na budowę oświetlenia
ulicznego we wsi Florianki został opracowany już w listopadzie 2015 roku. W
bieżącym roku wykonawca zadania
inwestycyjnego jedynie zaktualizował
istniejący projekt. Żadna latarnia nie
jest usytuowana pośrodku istniejących
wjazdów. Zostały one zaprojektowane
w taki sposób, aby oświetlały drogę
powiatową zgodnie z normami. Do
tutejszego urzędu wpłynęła jedna
uwaga odnośnie położenia latarni zbyt
blisko istniejącego wjazdu. Wykonawca
inwestycji skorygował jej lokalizację. W
jednym przypadku latarnia znajduje
się na wprost istniejącej tymczasowej
bramy. Właściciel działki wyraził zgodę
na taką lokalizację latarni, ponieważ
planuje zmianę lokalizacji wjazdu
na posesję” - czytamy w odpowiedzi
urzędu.

Zdjęcie słupa nadesłane redakcji

ogłoszenie

Ozorków Nie milkną echa naszej publikacji dot.
kontrowersyjnej – zdaniem niektórych – pracy komisji wyborczej
z okręgu nr 11 i wyboru jednego
z radnych. W tej sprawie złożony
został protest wyborczy. Radna
Karolina Ewert – Mrozińska, która
przegrała zaledwie jednym głosem, uważa, że została poszkodowana.
Zdaniem radnej na karcie do głosowania, zamiast krzyżyka pojawił
się znak „y”. Pani Karolina twierdzi
ponadto, że praca komisji nie była
do końca profesjonalna, ponieważ
pomimo sprzeciwu niektórych członków komisji, przewodniczący komisji
podpisał jednak protokół z głosowania bez żadnych krytycznych uwag.
Jest jeszcze drugie dno problemu
z wyborem radnego, który wygrał z
Karoliną Ewert – Mrowińską.
- Skreśliliśmy tego pana z rejestru
wyborców, bo jesteśmy zdania, że
przed wyborami nie mieszkał w
Ozorkowie, tylko w innej gminie i
na dobrą sprawę w wyborach nie
powinien brać udziału – słyszymy od
Mariusza Ostrowskiego, sekretarza

Gm. Parzęczew „Chciałbym nagłośnić sprawę
bezmyślnego rozmieszczenia nowozainstalowanych latarń przy drodze
od Bibianowa do Florianek” - napisał
do redakcji pan Jan.
Sprawa budzi spore emocje. Chodzi
bowiem o to, że niektóre słupy usytuowane zostały pośrodku wjazdów na
poszczególne posesje. Łatwo się domyślić, jakie są reakcje właścicieli działek,
którzy mają teraz ogromne problemy.
„Większość działek przy tej drodze
ma szerokość 25 metrów, a słupy zostały rozmieszczone w odstępach ok. 30
metrów. W rezultacie niektóre działki
zostały mniej lub bardziej poszkodowane poprzez niekorzystne usytuowanie latarń. W skrajnych przypadkach
słupy stoją na samym środku działki,
tuż przed bramą wjazdową. Przecież
to się w głowie nie mieści” - denerwuje
się nasz czytelnik.
O komentarz poprosiliśmy urząd
gminy w Parzęczewie.
„Inwestycja we wsi Florianki realizowana jest w ramach zadania
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy
Parzęczew” w formule zaprojektuj i
wybuduj. Dokładna lokalizacja słupów
oświetleniowych ujęta jest w projekcie
budowlanym na szczegółowej ma-
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Złodziej ominął
zabezpieczenia

Każdy ma swoją
drugą połówkę

za
fina
Po jednym drinku
i do domu

Mistrzowskie cięcie

Skasowali rok pracy 12-latka

Robiąc pompki można było wesprzeć akcję charytatywną oraz pobić Rekord Polski. Udowodnili to uczestnicy
Rekordu Polski na najwięcej osób robiących pompki
jednocześnie, którzy bili rekord w ramach akcji „Zbiórka
z Pompą”. Rekordowe wydarzenie odbyło się na rzeszowskich bulwarach. Łącznie, w ciągu jednej minuty, pompki
robiło aż 126 osób. Wszyscy uczestnicy Rekordu Polski
na najwięcej osób robiących pompki jednocześnie byli
bardzo zaangażowani w wykonywanie ćwiczeń. Do akcji
„Zbiórka z pompą” włączyli się sportowcy i przedstawiciele firm oraz osoby z Podkarpackiego Hospicjum dla
dzieci. Podczas trwania wydarzenia, wolontariusze prowadzili również zbiórkę na rzecz Hospicjum. Atmosfera była
bardzo sympatyczna, odbywały się konkursy, zabawy
dla dzieci i licytacje. Wspólne ćwiczenia poprzedziła rozgrzewka, którą poprowadziła Iwona Nieroda – Mistrzyni
Świata w kickboxingu.

Najwyższa na świecie statua

W Indiach w stanie Gudźarat odsłonięto najwyższą na
świecie statuę. Budowa mierzącego 182 m pomnika Vallabhbhai Jhaverbhai Patela, prawnika, polityka i działacza
niepodległościowego, kosztowała 29,9 mld rupii (czyli 430
mln dol.). Premier Narendra Modi twierdzi, że statua z
brązu przyciągnie turystów, jednak tutejsi mieszkańcy są
sceptyczni i uważają, że to strata publicznych pieniędzy i że
można je było lepiej wykorzystać. W związku z protestami
zmobilizowano policjantów z regionu. Modi uroczyście
odsłonił statuę będącą “symbolem integralności Indii”,
a samoloty Indyjskich Sił Powietrznych zrzuciły na nią
kwiaty. Pomnik projektu Rama V. Sutara stał się punktem
spornym dla rolników, którzy domagają się rekompensat
za ziemię przejętą przez rząd pod różne projekty. Statua
Patela jest niemal 2-krotnie wyższa od Statuy Wolności,
która z cokołem mierzy 93 m. Przewyższa też poprzedniego rekordzistę - 128-m Wielkiego Buddę z Lushan.

źródło: internet/trolu.com.pl, kopalniawiedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Muhammad Thaqif, 12-latek z Malezji, przez niemal rok
pracował w kafejce internetowej nad grą, którą chciał
sprzedać za 1 ringgita (równowartość 91 groszy), by
wspomóc biedną matkę. Niestety, pracownicy omyłkowo
wzięli grę za wirus komputerowy i ją skasowali. We wrześniu Muhammad zamieścił na facebookowej grupie PC
Gaming Community Malaysia post, że pracuje nad zombi
FPS, którą będzie chciał sprzedać. W październiku napisał,
że grę skasowano. Na szczęście załodze kafejki udało się
ją odzyskać. Dzięki kampanii społecznościowej chłopak
dostał pieniądze i komputer od imama (wcześniej pytał
członków grupy o poradę w sprawie laptopa, który kosztowałby poniżej 84 dol., czyli 320 PLN). Muhammad został
też doceniony i pochwalony przez ministra ds. młodzieży
i sportu Syeda Saddiqa, który nazwał go “najmłodszym
malezyjskim deweloperem gier”.

Rekordowe pompki

Żeby był
dokładnie umyty

