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Piąty chłopak 
w rodzinie

Zmiany na górze 
w łęczyckim szpitalu

Komisarz w Daszynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ozorkowie „robią to” na widoku...

Opozycja 
krytykuje 
starostę 

M. Komajdę
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Wielki horoskop na 2019 rok Orszak Trzech Króli w Łęczycy

„Handlowiec” sprzedany!

Komisja wyborcza w okręgu nr 11 
w Ozorkowie oczyszczona z zarzutów.
Głos na radnego miejskiego Andrzeja 

Kowalskiego uznany za ważny W Łęczycy zdrożało ciepło
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StraSzna śmierć!
zginęła pod kołami pociągu!
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Do dramatu doszło blisko peronu 
Ozorków Nowe Miasto. Czy był to 
nieszczęśliwy wypadek, czy też 
– jak mówią sąsiedzi 68-letniej 
Jadwigi G. - samobójstwo? 
Śledztwo prowadzi prokuratura. 
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Łęczyca

Redakcja otrzymała 
informację, o rodzinie 

z ulicy Kopalnianej, w której ma 
dziać się bardzo źle. Niepokojące 
sygnały trafiły także do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łęczycy. 

“W domu panuje brud, wszawica. 
Chłopiec jest agresywny do innych 
dzieci. Matka nie zwraca na to uwa-
gi, wręcz przeciwnie, podjudza i się 
śmieje. Dziecko chodzi do szkoły 
zaniedbane, czuć od niego odór mo-
czu oraz kału. 11-latek notorycznie 
załatwia się pod siebie. Zabawą dla 
chłopca jest bicie innych, bo nie zna 
innych zachowań tylko agresję. W 
szkole jak i na podwórku bije dzieci. 

Rodzic, gdy idzie na skargę do 
jego matki, jest obrażany. Sytuacja 

27. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 

odbędzie się w najbliższą niedzielę. 
W tym roku pieniądze będą zbierane 
na zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.

Na placu T. Kościuszki przy ratuszu 
o godzinie 17:00 wystartuje blok kon-
certowy. Na scenie zaprezentują się 
DuoDance, DJ Andreas, MixDance, 
Zespół Amigos, Zespół Locos oraz 
Divers Dance. 

Atrakcje trwać będą już od rana. 
Zadbają o nie przede wszystkim 
dzieci i młodzież oraz ich nauczyciele. 
Sportową atmosferę zapewni Szkoła 
Podstawowa nr 3, gdzie w dzień finału 
Orkiestry (13 stycznia) o godzinie 10:00 
ruszy Turniej Piłki Halowej, w którym 
zmierzą się przedstawiciele służb 
mundurowych. Również w „trójce” 
od godziny 11:00 rozpocznie się blok 
atrakcji – będzie nawet możliwość 
skorzystania z usług fryzjera czy ko-

W niedzielę zabawa z WOŚP
smetyczki. Na dzieci w wieku do 9 lat 
czeka bal karnawałowy z konkursem 
na najlepszy strój.

Spragnieni słodkości mogą z kolei 
udać się do Szkoły Podstawowej nr 4. 
Tam odbędzie się kiermasz ciast. W 
„czwórce” również nie zapomniano o 
najmłodszych i od godziny 10:00 będą 
mogli wziąć udział w grach i zabawach 
specjalnie dla nich przygotowanych. 
Przedszkolaki z MP nr 4 wystąpią w  
Koncercie Kolęd i Pastorałek, który w 
placówce rozpocznie się o godzinie 
10:00.

Poza tym, na terenie całego miasta z 
puszkami chodzić będą wolontariusze. 
150 osób za pieniądze przekazane na 
WOŚP tradycyjnie obdaruje każdego 
naklejką z serduszkiem. Przeprowa-
dzone też będą liczne licytacje.

Na placu T. Kościuszki punktualnie 
o 20.00 puszczone będzie światełko 
do nieba, które w tym roku ma być 
zupełnie inne niż w latach ubiegłych.

(zz)

W czwartek grupa wolontariuszy z Łęczycy odwiedziła fundację WOŚP w 
Warszawie, żeby wyrobić sobie identyfikatory

Sylwester na placu Kościuszki
Łęczyca

Łęczyca

Od godziny 22 w 
ostatnią noc 2018 

roku trwała zabawa na placu T. 
Kościuszki. Mieszkańcy wspólnie 
bawili się przy dźwiękach muzyki 
tanecznej, obejrzeli pokaz tańca w 
wykonaniu aktorów Teatru Mantra 
a o północy podziwiali fajerwerki.

Taniec z elementami pirotechnicz-
nymi był niecodzienna atrakcją. Tuż 
przed północą łęczycanie wspólnie 
odliczali ostatnie sekundy starego 

roku a dokładnie o 24.00, przy wy-
strzałach fajerwerków, powitali rok 
2019. 

(zz)

Skarga na matkę

Czy zaniedbuje dziecko?
nie raz była zgłaszana do kuratora 
nic to nie dało. Mam taką nadzieję, 
że zajmie się wreszcie ktoś tą ro-
dziną, bo kiedyś dojdzie tam do 
tragedii” - czytamy w treści mejla 
nadesłanego do redakcji.

Skontaktowaliśmy się w tej spra-
wie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Iwona Porczyńska, 
szefowa ośrodka zna sprawę pod-
opiecznej MOPS-u. Do ośrodka 
również trafiła skarga na matkę 
11-latka.

- Tego samego dnia po otrzyma-
niu anonimowej skargi na jedną z 
naszych podopiecznych pracow-
nik socjalny poszedł na miejsce, 
żeby sprawdzić warunki panujące 
w domu. Na drugi dzień poszedł 
też tam asystent rodziny. Zastrze-

żenia wskazane w anonimie nie 
potwierdziły się - mówi kierownik 
I. Porczyńska. - Na każde takie 
zgłoszenie reagujemy, jednak w 
tym przypadku okazało się bez-
podstawne.

Pracownik socjalny zajmujący się 
rodziną potwierdza, że informacje 
o rodzinie nie były prawdziwe.

- W domu nie ma wszawicy, nie 
było też szczególnie rażącego bała-
ganu. Matka dba o chłopca, czysto 
go ubiera, realizuje nasze zalece-
nia, nie ma co do niej większych 
zastrzeżeń. Ze szkoły też nigdy 
nie było skarg na chłopca, jesteśmy 
w stałym kontakcie z placówką - 
usłyszeliśmy.

(zz)

Noworoczny noworodek
Łęczyca Pierwszego stycznia 

wieczorem na świat 
przyszedł pierwszy w tym roku 
maluszek urodzony w łęczyc-
kim szpitalu. Mały Dominik 
waży 2860 g, mierzy 56 cm i jest 
piątym synem państwa Stel-
machowskich, mieszkańców 
gminy Daszyna.

Noworoczny poród był dla 
pani Marleny najtrudniejszy z 
dotychczasowych. Choć było to 
już trzecie cesarskie cięcie, mama 
małego Dominika nie wspomina 
go dobrze.

- Synek schował się pod żebra-
mi, nie było łatwo go wyjąć a szy-
cie rany na brzuchu trwało dwie 
godziny. Pod koniec już nawet 
znieczulenie przestało działać - Dominik przyszedł na świat 1 stycznia o 20.10

wspomina pani Marlena. - Dziwię 
się kobietom, które na własne ży-
czenie wybierają cesarskie ciecie. 
Według mnie poród naturalny jest 
o niebo lepszy. I przede wszystkim 
nie dostaje się znieczulenia w krę-
gosłup, po którym ból głowy jest 
nie do zniesienia. Ale najważniej-
sze, że Dominik jest już na świecie 
i wszystko dobrze się skończyło.

Noworoczny maluszek ma spo-
ry apetyt i nie jest śpiochem. Lubi 
trochę pokrzyczeć, zwłaszcza gdy 
jego mama chciałaby odpocząć. 
W domu czeka na niego tata i 
czterech braci - Mikołaj (7,5 roku), 
Seweryn (6 lat), Natan (3,5 roku) i 
Jakub (2,5 roku). 

- Zawsze chciałam mieć dużą 
rodzinę, ale nie wiem czy aż tak 
dużą - mówi z uśmiechem Marlena 
Stelmachowska. - A tak na poważ-
nie, cieszę się, że urodziłam kolejne 
dziecko, tylko trochę szkoda, że 
tym razem nie jest to dziewczyn-
ka. W domu będę miała wesoło z 
sześcioma chłopakami.

(zz)

Mama z dzidziusiem mają 
wrócić do domu dzisiaj 
(poniedziałek).
Noworoczny maluszek 
jest piątym synem pani 
Marleny i jej męża
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Nowe wzory
Ceny producenta

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

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

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

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

Największy wybór mebli w regionie!

Łęczyca , al. Jana Pawła II 7

SALON NISKICH CEN!
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca Jednostka straży miej-
skiej w Łęczycy szuka 

funkcjonariuszy. Do obsadzenia 
są dwa etaty. 

Obecnie w straży miejskiej pracuje 
dwóch funkcjonariuszy i komendant. 

Wśród niezbędnych wymagań 
oczekiwanych od kandydatów wska-
zano: wykształcenie co najmniej 
średnie, posiadanie obywatelstwa 

Wraz z początkiem 2019 
roku Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Łęczycy wpro-
wadziło nowe ceny energii cieplnej. 
Mieszkańcy są zaskoczeni nową 
taryfą wprowadzoną od 1 stycznia, 
bowiem poprzednia miała obowią-
zywać do końca kwietnia br. 

- Podobnie jak wielu mieszkańców, 
jestem zdumiony, że PEC wprowadziło 
podwyżkę opłat za centralne ogrzewa-
nie od 1 stycznia. Obowiązująca do tej 
pory stawka miała być na cały obecny 
sezon grzewczy, czyli do kwietnia. Poza 
tym, nie mamy żadnej informacji, do 
kiedy obowiązuje podniesiona cena, 
czy znowu za miesiąc będziemy mieć 
podwyżkę? - pyta radny miejski Zenon 
Koperkiewicz. - Dziwię się też, że nas, 
radnych, burmistrz nie poinformował, 
że będzie podwyżka opłat za ciepło. 
Przecież to burmistrz jest bezpośred-
nim przełożonym prezesów miejskich 

spółek i o planowanych podwyżkach 
cen musi wiedzieć. Pierwsze, co się na-
suwa na myśl, to stwierdzenie - nowa 
władza, nowe podwyżki. Najpierw 
podnieśli podatki od nieruchomości, 
teraz zdrożało ciepło a niedługo czekają 
nas podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Opłata zmienna za centralne 
ogrzewanie wzrosła z 2,42 zł na 2,62 
zł/1mkw. a opłata stała za energię ciepl-
ną wzrosła z 0,51 zł na 0,54 zł/1mkw. 
Przy średniej wielkości mieszkania o 
pow. 43 mkw. właściciel zapłaci 10 zł 
miesięcznie więcej. 

- W ciągu roku to już 120 zł. Dla prze-
ciętnego emeryta to znacząca kwota 
- dodaje Z. Koperkiewicz.

O komentarz do podwyżki za ciepło 
poprosiliśmy Aleksandrę Gniazdow-
ską-Pucek, prezesa PEC-u. Szefowa 
miejskiej spółki wyjaśnia, że podwyżki 
były konieczne z uwagi na wyższą 
cenę gazu.

- Umowę na zakup gazu spółka 
miała podpisaną z PGNiG do końca 
roku 2018. W dwóch ogłoszonych 
przetargach publicznych na zakup 
gazu cena była wysoka, dlatego nową 
umowę podpisaliśmy dopiero po 
kolejnym przetargu ogłoszonym z 
tzw. wolnej ręki. Tu również cena oka-
zała się znacznie wyższa niż ostatnio 
obowiązująca. Należy nadmienić, iż o 
cenach gazu decydują notowania gieł-
dowe. Po podpisaniu nowej umowy na 
dostawę gazu wystąpiliśmy do URE o 
zatwierdzenie przeliczonych stawek 
według nowej ceny gazu. Musieliśmy 
nieznacznie podnieść cenę za wytwa-
rzane ciepło. Stawka obowiązująca od 
1 stycznia na pewno nie zmieni się do 
końca obecnego sezonu grzewczego, 
ponieważ umowę na dostawę gazu 
mamy podpisaną do końca czerwca 
2019 roku.

(zz)

Początek nowego 
roku okazał się wy-

jątkowo tragiczny dla 65-let-
niego łęczycanina oraz jego 
bliskich. W czwartek rano męż-
czyzna zmarł na jednej z działek 
przy miejskim zalewie. 

Na pewno nikt nie spodziewał 
się, że wizyta na działce skoń-
czy się w tak tragiczny sposób. 
Mimo że mężczyzna nie był sam 
na działce, bo towarzyszyła mu 
kobieta, która wezwała pomoc, 
65-latka nie udało się uratować. 
Najprawdopodobniej źle się po-
czuł i zasłabł. 

- Policjanci z łęczyckiej ko-
mendy około godz. 8.00 zostali 
skierowani na teren ogródków 
działkowych „Szafirek” zlokalizo-
wanych w rejonie ul. Dworcowej. 

Zmarł na dZiałce

Mężczyzna zmarł na jednej z działek na terenie ogródków “Szafirek”
Tam obecny na miejscu lekarz, 
stwierdził zgon 65 letniego męż-
czyzny, nie wykluczając udziału 
osób trzecich. Pogotowie wezwała 
kobieta, która wraz z mężczyzną 
przebywała na jednej z działek. 
Aby ustalić przyczynę zgonu, 
ciało mieszkańca Łęczycy decyzją 
prokuratora rejonowego zostało 
zabezpieczone - informuje asp. 
Mariusz Kowalski z łęczyckiej 
komendy. - W tej sprawie przez 
łęczyckich policjantów prowa-
dzone jest postępowanie pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Łęczycy. 

Jak udało nam się nieoficjalnie 
dowiedzieć zmarły 65-latek był 
emerytowanym oficerem służy 
więziennej. 

(zz)

Drożej za CiePło

nabór do Straży miejSkiej
polskiego, ukończone 21 lat, posia-
danie pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych, brak skazania pra-
womocnym wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego i  umyślnie 
popełnione przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, nieposzlakowana 
opinia, sprawność pod względem 
fizycznym i psychicznym, posiadanie 

uregulowanego stosunku do służby 
wojskowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać osobiście w kancelarii 
urzędu miejskiego w Łęczycy w ter-
minie do dnia 14 stycznia do godziny 
15.30.

Początkujący strażnik miejski zara-
bia minimalną krajową.

(zz)
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Gm. Grabów

Łęczyca

Czy organy Rady Gminy Łęczyca są wybrane legalnie?
O g l ą d a ł e m  t r a n s m i s j ę 
z  s e s j i  R a d y  G m i ny  Ł ę -
c z yc a  z  dn ia  19.11. 2018 
roku i  pode j r zewam,  że 
wybory przewodniczące-
g o  R a d y  G miny  zo s t a ł y 
przeprowadzone z naru-
szeniem prawa.  Komis ja 
s k r u t a c y j n a  n i e  p o d a ł a 
w yników g łosowania  na 
przewodniczącego rady i 
drugi  raz rozdano kar t y 
do g łosowania .  Następ -
nie przewodniczący rady 
p r z e g ł o s o w a ł  w n i o s e k 
wó j t a  o  p o d j ę c i e  p r z y -

g o t ow a nyc h  p r z e z  n i e g o 
uc hwa ł  w  s prawie  p owo -
łania wewnętrznych orga-
n ów ra d y  w  t y m w y b o r u 
przewodniczącego komisj i 
r e w i z y j n e j  o r a z  k o m i s j i 
skarg, wniosków i  petycj i .

W dniu 30 listopada 2018 
r.  napisa łem do wojewody 
pismo o kontrolę legalności 
uchwał Rady Gminy Łęczyca 
podjętych na sesji inaugura-
cyjnej, ale do dnia dzisiej-
szego nie otrzymałem żadnej 
odpowiedzi. 

Nie wiadomo, czy przewod-
niczący Rady Gminy został 
wybrany zgodnie z prawem, 
ani czy sesje przez niego zwo-
ływane są legalne? Na sesji w 
dniu 20.12.2018 r. ponownie 
w ybie ra no  p r z e wod n ic z ą -
cych komisji rewizyjnej oraz 
skarg, wniosków i petycji. Co 
ciekawe, uchwały w BIP nie 
mają uzasadnienia, co moim 
zdaniem oznacza, że wcze -
śniej były podjęte niezgodnie 
z prawem.

W sprawie wyborów orga-

nów R ady Gm i ny Ł ę c z yca 
złożyłem wniosek do Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi, 
która przekazała sprawę do 
P roku rat u r y Ok ręgowej  w 
Łęczycy. Mam nadzieję,  że 
prokuratura wyjaśni sprawę 
w ybor u przewod n iczącego 
rady i będziemy mieli pew-
ność, że sesje są zwoły wa -
ne legalnie a podejmowane 
uchwały zgodne z prawem.

W dniu 3 stycznia wysłałem 
także pismo do Prokurat u-
r y  Ok r ęgowej  w Ł od z i ,  w 

któr ym wnoszę o zaska r -
żenie uchwał y w sprawie 
wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy Łęczyca w celu 
och rony praworząd ności . 
Tego samego dnia pisemnie 
zwróciłem się również do 
wojewody łódzkiego z proś-
bą o informację, czy zostało 
wszczęte postępowanie do-
tyczące kontroli legalności 
uchwał podjętych na sesji 
inauguracyjnej Rady Gmi-
ny Łęczyca, o co wnosiłem 
pismem z dnia 30 listopada.

Marian Orłowski 

W noc sylwestrową, 
pół godziny przed północą, na ulicy Zachodniej przy lodowisku pojawiły się dwa zastępy strażaków. Jedna z mieszkanek zobaczyła z okna, jak pali się agregat chłodniczy przy lodowisku.

Okoliczni mieszkańcy zamiast odliczać minuty do północy, przy-szli w rejon lodowiska obok hali sportowej przy SP nr 3, żeby zoba-czyć co się stało. Ogień na szczęście nie był duży, ale skutecznie unie-możliwił korzystanie z lodowiska na najbliższe dni.
- Rzeczywiście w sylwestra interweniowaliśmy przy lo-dowisku. Zapalił się agregat chłodniczy. Prawdopodobnie było to konsekwencją jakiejś usterki instalacyjnej. Ugasili-śmy ogień i odłączyliśmy agre-gat od prądu - informuje Marek 

Od stycznia funkcję osoby 
wykonującej zadania i kompe-
tencje wójta gminy Daszyna 
pełni były pracownik łęczyc-
kiego urzędu mie jsk iego, 
Sebastian Zaborowski. Pre-
mier Mateusz Morawiecki na 
wniosek wojewody łódzkiego 
wyznaczył go do tymczasowe-
go zarządzania gminą.

- W decyzji premiera napi-
sano, że w związku z tymcza-
sowym aresztowaniem wójta 
będę   wykonywał jego funkcję, 
jednak nie dłużej niż do wyga-
śnięcia mandatu wójta - powie-
dział nam Zaborowski. - Zdaję 
sobie sprawę, że to niełatwe 
zadanie w tak t rudnym dla 
gminy czasie, niemniej jednak 
zamierzam temu podołać, kon-
centrując wszelkie działania na 
realizacji potrzeb mieszkańców 
gminy Daszyna.

W sytuacji, gdy wójt elekt nie 
złoży ślubowania w przeciągu 
trzech miesięcy od daty ogłosze-

W sylwestrowe 
popołudnie kie-

rowca osobowego opla z niewy-
jaśnionych, jak dotąd, przyczyn 
zjechał z drogi i uderzył w ogro-
dzenie pobliskiej posesji. Policja 
nie informuje o szczegółach 
sprawy a okoliczni mieszkańcy 
snują domysły.

- Trudno powiedzieć co się stało 
kierowcy. Syn mi mówił, że przez 
krótki odcinek drogi jechali za tym 
samochodem. Chłopcy widzieli 
dziwnie zachowanie prowadzącego  
pojazd, zainteresowali się,  ale nie 
było możliwości, żeby go wyprze-
dzić - opowiada Anna Łopacińska. 
- Nikt z nas nie wie co się stało, 
kierowca uderzył w ogrodzenie 
sąsiada, ale nie wiemy dlaczego, 
może zasłabł? 

Niewiele więcej jest w stanie po-
wiedzieć właściciel zniszczonego 
ogrodzenia.

- Nie było mnie wtedy w domu. 
Fakt, słupek jest złamany a siatka 
popsuta. Chciałem naprawić ten 
fragment ogrodzenia, ale policjan-
ci powiedzieli abym niczego nie 
ruszał - mówi Mirosław Woźniak. 
- Swoją drogą to wielkie szczęście, 
że akurat nikt nie stał na drodze, 
przecież w tutejszej remizie po 
drugiej stronie ulicy młodzież 
organizowała sobie imprezę syl-
westrową.

Polica w sprawie podaje tylko 
ogólnikowe informacje.

-  31 grudnia 2018 roku, w miejsco-
wości Borucice gm. Grabów doszło 
do zdarzenia drogowego.  Około 
godz. 18.25 na stanowisko kierowa-

nia łęczyckiej komendy wpłynęła 
informacja o zdarzeniu drogowym 
we wskazanej miejscowości. Jak 
wynika z dotychczasowych ustaleń 
kierowca osobowego opla zjechał z 
jezdni i uderzył w ogrodzenie po-
sesji. W chwili obecnej prowadzone 
jest postępowanie, które ma na celu 
ustalenie dokładnego przebiegu 
i przyczyny tego zdarzenia oraz 
osoby kierującej pojazdem - czyta-
my w informacji przesłanej przez 
rzecznika łęczyckiej policji.

Niektórzy mieszkańcy wsi powie-
dzieli Reporterowi, że kierowca po 
wyjściu z auta przewrócił się i leżał 
bezwładnie przez jakiś czas. Snują 
domysły, że być może był pod wpły-
wem alkoholu. Na to pytanie policja 
nie chciała odpowiedzieć. Nadzór 
nad sprawą sprawuje prokurator 
rejonowy w Łęczycy. 

(mku)

Uderzył w ogrodzenie

Mirosław Woźniak przy 
zniszczonym ogrodzeniu

mężcZyZna 
Utopił Się w StawieGm. Daszyna Dwa dni po świętach Bożego Narodzenia tragiczna wiadomość obiegła gminę Daszyna. 28 grudnia w jednym ze stawów w miejscowości Łubno znaleziono ciało męż-czyzny. 

Strażacy wezwani przez policję na pomoc w poszukiwaniach pod wodą odnaleźli ciało 57-latka. Zwłoki były niedaleko brzegu. Tym samym potwierdziło się zgłoszenie przyjęte przez policję, że zagi-niony wcześniej mężczyzna mógł utopić się w pobliskim stawie. Nieznane są jeszcze dokładne okoliczności tej tragedii. 
(zz)

awaria na lodowisku

Strażacy 31 grudnia gasili palący się agregat chłodniczy przy lodowisku
Mikołajczyk, oficer prasowy KP PSP w Łęczycy.

Już na drugi dzień, 1 stycznia urząd miejski poinformował, że lodowisko będzie nieczynne 1 i 2 

stycznia. Usterki jednak tak szyb-ko nie naprawiono. Z lodowej tafli można było korzystać dopiero od piątku. 
(zz)

komiSarZ w daSZynie
nia wyników wyborów (do upły-
wu tego terminu pozostał niecały 
miesiąc), rada gminy powinna 
rozpocząć procedurę wygaszenia 
mandatu. To umożliwi przepro-
wadzenie nowych wyborów. 

Sebast ian Zaborowski był 
kierownikiem połączonych wy-
działów promocji oraz kultury, 
oświaty i sportu w urzędzie 
miejskim w Łęczycy od 1 paź-
dziernika 2015 roku. Na tym 
stanowisku nie został jednak 
długo.  Złożył  rez yg n ac ję  8 
czerwca 2016 roku po nie do 
końca udanych obchodach Dnia 
Dziecka w Łęczycy, po których 
na władze miasta spłynęła fala 
krytyki. Następnie przez dwa 
lata był dyrektorem SP nr 4 
w Zgierzu a ostatnio, przed 
jesiennymi wyborami samo-
rządowymi ponownie praco-
wał w łęczyckim magistracie 
w wydziale promocji, oświaty, 
kultury i sportu. 

(mku)

Sebastian Zaborowski został 
wyznaczony do wykonywania 
zadań i kompetencji wójta gminy 
Daszyna
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Łęczyca

Łęczyca

Dochody powiatu w 2019 roku 
zamkną się kwotą 52 679 916 zł, 
poziom wydatków określono na 
kwotę 54 974 152 zł. Powstały 
deficyt w wysokości 2 294 236 zł 
będzie pokryty kredytem.

Samorząd powiatowy jest jednost-
ką, która z definicji nie ma dochodów 
własnych. Na dochody i wydatki 
powiatu składają się zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej, 
dotacje udzielane z budżetu powiatu 
dla jednostek sektora finansów pu-
blicznych jak również podmiotom 
spoza sektora finansów publicz-
nych. Dochód powiatu stanowią 
też dotacje przyjmowane od innych 
jednostek samorządowych. 

W zakresie inwestycji zaplanowa-
no przebudowę drogi powiatowej w 
ciągu ulicy Belwederskiej i Lotniczej 

Wyjazd z ulicy Bel-
wederskiej od strony 

PUP na ulicę Sienkiewicza moc-
no się podziurawił. Na łączeniu 
kostki brukowej z asfaltem można 
uszkodzić samochód.

- Tak naprawdę nie ma jak ominąć 
tego rowu. Ulica jest tu wąska a 
tuż przy skrzyżowaniu zwykle są 
zaparkowane samochody, bo nie 
ma zakazu i kierowcy robią, co chcą. 
Siłą rzeczy trzeba wjechać w te doły 
- zauważa Sławomir Tomczyk.

Zdanie kierowcy potwierdzają 
inni zmotoryzowani.

Andrzej Pietruszka, 
były już dyrektor łę-

czyckiego szpitala najpierw podjął 
zaskakującą decyzję o rezygnacji 
z mandatu radnego powiatu łę-
czyckiego niedługo po wygranych 
wyborach, a później w szybkim 
tempie zmienił zatrudnienie. 28 
grudnia ubiegłego roku został 
powołany przez radę nadzorczą 
na stanowisko prezesa zarządu w 
kutnowskim szpitalu.

Chyba najbardziej zaskoczeni nagłą 
decyzją A. Pietruszki byli przedsta-
wiciele starostwa powiatowego, czyli 
organu nadzorującego ZOZ w Łęczycy.

- Zauważyłem co prawda nieobec-
ność dyrektora A. Pietruszki na uro-
czystej sesji rady powiatu, która miała 
miejsce właśnie w piątek, 28 grudnia 
ubiegłego roku, jednak nawet nie 
pomyślałem, że dyrektor zrezygnuje 
z zarządzania nasza placówką - mówi 

Ostatnia niedzie-
la ubiegłego roku 

była również ostatnią wspólną 
niedzielą z proboszczem parafii w 
Błoniu. Po blisko 10 latach posługi 
kapłańskiej w parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego w Błoniu odszedł 
jej proboszcz ksiądz Krzysztof Wa-
siak, który od 1 stycznia sprawuje 
służbę w parafii w Godzianowie 
(dekanat Skierniewice). 

10 lat kadencji księdza proboszcza 
minęło, w odczuciu parafian, bardzo 
szybko. Na pożegnalną mszę przyszło 
wielu wiernych z Błonia i okolic a także 
przedstawiciele m.in. władz gminy 
Łęczyca, łęczyckiej policji czy straży 
pożarnej.

info i fot.: UG Łęczyca

Wystrzały petard to dla psów 
prawdziwa trauma. Większość 
czworonogów panicznie boi się 
huku fajerwerków. W sylwestra 
czarny labrador przestraszył się 
wystrzałów i uciekł przez ogro-
dzenie, trafił do łęczyckiego 
schroniska. 

- Dostaliśmy zgłoszenie, że po 
mieście w okolicach ulic Ozor-
kowskiej, Belwederskiej i Kiliń-
skiego błąkał się piesek podobny 
do labradora. Przewieźliśmy go 
do schroniska przy ulicy Staro-
miejskiej - mówi Tomasz Olczyk, 
komendant straży miejskiej w 
Łęczycy. - Z tego co wiem, pies 
w sylwestra przestraszył się wy-
strzałów i uciekł z posesji. 

Pies już wrócił do swoich wła-
ścicieli. 

(zz)

Sylwestrowa 
zguba

Pies trafił do schroniska, skąd 
odebrali go jego właściciele

Parafianie 
pożegnali 

księdza 
proboszcza

- Ruch w tym miejscu jest 
spory. Ludzie przyjeżdżają do 
urzędu pracy i oczywiście do 
Biedronki - potwierdza Alicja 
Barszczyńska. - Ja też często 
jestem w tym miejscu i zawsze 
jest tak samo. Ciekawa jestem, 
czy w końcu ktoś wyrówna te 
dziury?

To samo pytanie już zadawali-
śmy w urzędzie miejskim ponad 
trzy miesiące temu, bo nie jest 
to pierwszy sygnał w tej spra-
wie. Usłyszeliśmy wówczas, że 
żadnych prac w obrębie drogi 
krajowej 91 nie będzie z uwagi na 
planowany remont krajówki prze-
biegającej przez Łęczycę. GDDKiA 
w tym roku ma rozpocząć długo 
wyczekiwaną inwestycję.

(mku)

dZiUrawy wyjaZd

powiat z budżetem

oraz w ramach projektu Tum – Perła 
Romańskiego Szlaku, budowę miejsc 
postojowych w zakresie przebudowy 
i remontu drogi powiatowej w Tumie. 
Ogólnie budżet na drogi powiatowe 
stanowić będzie kwotę 2 049 042 zł. 

Podczas sesji radni przeznaczyli 
także 170 000 zł na modernizację 
centralnego ogrzewania w budynku 
przy ulicy Kilińskiego 4.

(mku)

zmiany  na górze 
starosta Janusz Mielczarek. - In-
formację o tej sprawie pozyskałem 
z mediów, sam A. Pietruszka zako-
munikował mi o swoich zamiarach 
dopiero w ubiegły poniedziałek (31 
grudnia, przyp. red.). 

Sprawy szpitala zawsze budziły 
duże emocje wśród mieszkańców, 
dlatego zarząd postanowił przed-
stawić swoje stanowisko podczas 
spotkania z pracownikami ZOZ-u, 
które miało miejsce w czwartek.

- Z propozycji rocznego urlopu de-
klarowanej przez dyrektora, zarząd 
powiatu nie skorzystał. Stosunek 
pracy zostanie rozwiązany z dniem 
31 stycznia br., po wykorzystaniu 
przez A. Pietruszkę urlopu - mówił 
starosta J. Mielczarek. 

Starosta łęczycki podkreślił rów-
nież, że nie było wcześniej żadnych 
zapowiedzi czy sygnałów, które 
mogłyby wskazywać na taką decyzję 

Krzysztof Kołodziejski przyjmuje 
gratulacje

dotychczasowego dyrektora.
Zarząd powiatu łęczyckiego po-

wołał na stanowisko pełniącego obo-
wiązki dyrektora dotychczasowego 
zastępcę, Krzysztofa Kołodziejskie-
go. W ciągu 3 miesięcy starostwo 
powiatowe ogłosi i przeprowadzi 
konkurs na stanowisko dyrektora 
ZOZ-u w Łęczycy.

Pozostali obecni na czwartko-
wym spotkaniu członkowie zarządu 
powiatu łęczyckiego, Małgorzata 
Raczkiewicz i Wojciech Zdziarski 
zapewnili, że nie było żadnych nie-
porozumień między zarządzającym 
szpitalem dyrektorem A. Pietruszką 
a starostą  czy zarządem powiatu. 

(mku)Zarząd powiatu spotkał się z pracownikami szpitala 
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Uniejów 

Uniejów Policjanci z komi-
sariatu policji w 

Uniejowie zatrzymali 3 osoby 
uczestniczące w bójce. Okaza-
ło się, że to niejedyny wyczyn 
nietrzeźwych mężczyzn.

2 stycznia około godziny 12:00 
w Uniejowie uwagę miejscowych 
policjantów zwróciło głośne, 
agresywne zachowanie 3 osób 
spacerujących ulicami miasta. 
Mężczyźni nawet nie zoriento-
wali się, że są obserwowani przez 
funkcjonariuszy. Dodatkowo 
zaczęli rzucać plastikowe butelki 
na chodnik. Policjanci podjęli in-
terwencję. Nietrzeźwym mężczy-
znom było jednak mało. Godzinę 
po jej zakończeniu, wszczęli mię-
dzy sobą bójkę i to…pod budyn-
kiem komisariatu w Uniejowie. 
Policjanci podjęli natychmiast 

Władze gminy  informują, że karty uprawniające do 50% 

zniżki na korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”, wy-

dane mieszkańcom, którzy złożyli deklaracje za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i uiszczają regularnie opłaty za wywóz 

nieczystości, zostają automatycznie przedłużone do końca roku. 

Karty będą przedłużone w systemie i nie ma potrzeby ich wymiany. 

Pozostałe warunki promocji (okresy, w których zniżka obowiązuje, 

liczba osób uprawnionych do korzystania z karty etc.) pozostają 

bez zmian.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Uniejowie zrealizował projekt 
pn. „Zagospodarowanie terenu 
przy stawie w miejscowości Kucz-
ki”.

Celem inwestycji było przystoso-
wanie terenu wokół stawu w Kucz-
kach do celów rekreacji, zapewnienie 
atrakcyjnego i bezpiecznego wypo-
czynku oraz podniesienie walorów 
estetycznych miejscowości.

Zakres projektu obejmował: usu-
nięcie zakrzaczeń porastających 
brzeg, pogłębienie i wyprofilowanie 
dna w części przybrzeżnej, wy-
profilowanie terenu wokół stawu, 
budowę wokół stawu chodnika, 

Początek roku to zawsze bardzo 
pracowity czas dla policjantów i 
innych służb. Poddębiccy funk-
cjonariusze prowadzili wzmożone 
kontrole na terenie całego powiatu 
po to, aby studzić zapędy piratów 
drogowych oraz przypominać 
wszystkim o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa i eliminować 
z ruchu tych, którzy siadają za 
kierownicę po spożyciu alkoholu.

1 stycznia 2019 roku około godzi-
ny 9:00 w miejscowości Przywidz 
na terenie gminy Pęczniew doszło 
do niebezpiecznego zdarzenia 
drogowego. Kierujący pojazdem 
marki vw caddy nie dostosował 
prędkości i techniki jazdy do wa-

runków drogowych. Mężczyzna 
stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w drzewo, następnie da-
chował. 40-latek znajdował się pod 
wpływem alkoholu. Mieszkaniec 
powiatu zduńskowolskiego został 
przewieziony do szpitala.

Tego samego dnia o godzinie 
16:50 w miejscowości Dybów, także 
na terenie gminy Pęczniew policjan-
ci zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego pojazdem marki fiat 
brava. Od mężczyzny wyczuwalna 
była woń alkoholu. Funkcjonariusze 
wykonali badanie na zawartość al-
koholu w wydychanym powietrzu, 
okazało się, że 40-latek prowadził 
pojazd w stanie nietrzeźwości.

Na terenie gmi-
ny Poddębice nie 

będzie podwyżek. Obowiązują 
następujące stawki za wywóz 
śmieci: segregowanych 9 zł od 
1 osoby, niesegregowanych 13 
zł od 1 osoby. Wywozem śmieci 
zajmuje się firma Tonsmeier, z 
którą gmina ma podpisaną umo-
wę do 31 grudnia 2019 r. Wyżej 
wymienione stawki obowiązują 
od 1 kwietnia 2015 r.

Sprzedawcą wody na obszarze 
miasta i gminy jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Poddębicach. Ceny za zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzane ścieki 
w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 
27 czerwca 2019 r. wynoszą: 3,13 zł 
brutto za dostarczanie 1 m3 wody, 
2,97 zł brutto opłata abonamentowa 
na 1 miesiąc, 5,99 zł brutto opłata za 
odprowadzenie 1 m3 ścieków.

Chuligani pobili się przed... 
komisariatem

działania i zatrzymali 24-latka 
oraz dwóch 18-latków. Jak się 
okazało, dwóch z zatrzymanych 
podczas sylwestrowego pobytu w 
Uniejowie regularnie dokonywało 
kradzieży produktów spożyw-
czych oraz alkoholu z pobliskich 
sklepów. Teraz mężczyznom 
grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności, nie unikną także odpo-
wiedzialności za kradzieże oraz 
pozostałe wykroczenia.

pijani Za kółkiem

Karty zniżkowe przedłużone 

Zakończone prace przy stawie w Kuczkach 

mieszkańcy mają powody do zadowolenia 

Ceny za wywóz nieczystości są takie same od kwietnia 2015 r. 

Producentem i dostawcą ciepła do 
budynków podłączonych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej jest Geotermia 
Poddębice. Spółka nie przewiduje pod-
wyżek. Obowiązują stawki z 2018 roku. 
Jakie? Lokatorzy niedawno podłączo-
nych do sieci geotermalnej mieszkań 
przy ul. Dojazd twierdzą, że stawki 
nie są wygórowane. Zakłada się, że 

ogrzanie 50-metrowego mieszkania 
będzie wynosiło ok. 2 tys. zł rocznie. 

Od wielu gmin dochodzą sygnały 
o drastycznych podwyżkach cen o 
30, 40, a nawet 100%, co budzi obawy 
na przyszłość wśród poddębickich 
samorządowców.

altany, pomostu pływającego, montaż 
małej architektury w postaci lamp 
solarnych, ławek parkowych i koszy, 
wyrównanie terenu wokół stawu, 
plantowanie ziemią urodzajną i ob-
siew mieszanką traw.

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 188 490,02 zł, kwota dofinan-
sowania to 139 105,63 zł, co stanowi 
73.80% całkowitych kosztów. Nato-
miast pozostałą część sfinansowano 
z dotacji celowej gminy, tj. 49 384,39 zł.

Dzięki tej inwestycji powstało nowe 
atrakcyjne miejsce wypoczynku nie 
tylko dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości, ale także dla turystów 
odwiedzających gminę Uniejów.og
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Poddębice Informacja o 
sprzedaży naj-

większego oraz najbardziej zruj-
nowanego domu handlowego 
w mieście zaskoczyła i zarazem 
zaniepokoiła handlujących w pla-
cówce kupców. Co będzie dalej? 
Kto kupił „Handlowca” i  jakie 
ma plany? 

W okresie przedświątecznym 
były już właściciel domu handlo-
wego podjął decyzję o sprzedaży 
nieruchomości. Próbowaliśmy się 
z nim skontaktować. Kilkakrotnie 
dzwoniliśmy do biura w Borysewie.

- Szefa już nie ma – słyszeliśmy 
za każdym razem od pracownika. 

Sprzedaż „Handlowca” wywo-
łała wśród kupców mających w 
budynku swoje punkty wiele emocji. 
Nasi rozmówcy 

Czy będzie przebu-
dowa drogi Góra 

Bałdrzychowska- Kałów wraz z 
chodnikiem? Co z planowanym 
remontem następnej drogi:  Biała 
Góra – Domaniew? - pyta opo-
zycja, która na łamach gazety 
wyraża negatywne zdanie o po-
czynaniach samorządu i starosty 
Małgorzaty Komajdy. 

III sesję rady powiatu w Poddę-
bicach zdominowało uchwalenie 
budżetu powiatu na rok 2019 i 
budowa dróg. Przypomnijmy, że 
wojewoda łódzki ogłosił ostateczną 
listę rankingową o dofinansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. 
Staraniem poprzednich władz 
powiatu poddębickiego, którym 
rządziła koalicja PSL- PO, złożono 
2 wnioski drogowe.

Pomimo ogromnej konkurencji 
pierwszy raz w historii powiatu 
wniosek na przebudowę drogi Góra 
Bałdrzychowska-Kałów o długości 
5,650 km w gminie Poddębice zna-
lazł się na 1 miejscu listy rankin-
gowej wojewody. Dofinansowanie 
otrzymał również drugi wniosek 
na remont drogi Biała Góra – Do-
maniew o długości 7,502 km łączący 
gminy Wartowice i Dalików, jest na 

6 miejscu listy rankingowej. Radni 
PSL pytali o stan przygotowań i re-
alizację tego przedsięwzięcia, kiedy 
będą podpisywane umowy, kiedy 
będą ogłoszone przetargi. 

„Niestety słowa rządzącej ko-
alicji PIS-Wspólnota zaskakują. Z 
wymijających odpowiedzi starosty 
Małgorzaty Komajdy i członka za-
rządu Zdzisława Cyganiaka (oboje 
PiS) oraz członka zarządu Piotra 
Kozłowskiego (Wspólnota - tzw. 
przedsiębiorcy) można wywnio-
skować, że w gminie Poddębice 
już dosyć zrobiono, że będą szukać 
innych wyższych wartości dofinan-
sowań do budowy dróg itp. Rzadko 
jest tak, że samorząd rezygnuje z 
inwestycji mając pewne źródło do-
finansowania. Tu ze strony zarządu 
powiatu są mgliste plany i mało 
konkretów. O budowę drogi Góra 
Bałdrzychowska-Kałów apelowała 
również w imieniu mieszkańców 
sołtys Kałowa Wiesław Stańczyk. 
Jednak otrzymała również wy-
mijającą odpowiedź” - czytamy w 
tekście przesłanym redakcji przez 
opozycję.

Zdaniem radnych opozycyjnych 
budowa drogi nie powinna mieć 
barw politycznych. Jednak głosu 
ws. planowanych remontów dróg 
nie zabrali radni PiS wybrani z 

gminy Poddębice, którym powin-
no zależeć na inwestycji: Andrzej 
Krajewski (Wspólnota), pochodzący 
z Góry Bałdrzychowskiej, Beata 
Przybylska, Andrzej Bartnik (oboje 
PiS) albo radny Stanisław Katusza 
(Wspólnota) z Białej Góry, gm. 
Wartkowice.

„Drugą ciekawą sytuacją na 
sesji było ustalenie składu komisji 
skarg, wniosków i petycji rady 
powiatu w Poddębicach. To nowa 
ważna komisja mająca rozpatry-
wać skargi na działalność staro-
sty, zarządu powiatu, jednostek 
organizacyjnych, rozpatrywać 
wnioski i petycje. Wybór człon-
ków tej komisji zdjęto głosami 
PiS-Wspólnota z poprzedniej 
sesji. Chyba obecnie rządzący po-
wiatem zorientowali się, że mogą 
nie mieć większości w tej jakże 
ważnej komisji. Zmienili regulacje 
dotyczące obsadzania komisji i na 
tą sesję byli gotowi. Do pracy w tej 
komisji zgłosiło się 7 radnych - 3 
PiS oraz 4 PSL.  Z racji tego, że 
koalicja PIS -Wspólnota ma 10 rad-
nych, to zorientowali się, że stracą 
większość w komisji i postanowili 
działać. 7 radnych koalicji rządzą-
cej pełni już funkcje w zarządzie 
powiatu lub w prezydium rady 
i nie mogli być zgłoszeni do tej 

komisji. Członek zarządu Beata 
Przybylska (PiS) złożyła wniosek 
formalny o głosowanie indywidu-
alne nad każdą kandydaturą do 
komisji. Pomimo protestów rad-
nych z PSL i PO, przewodniczący 
rady Sebastian Romanowski z PiS 
poddał pod głosowanie kolejno 
wszystkie nazwiska radnych do 
tej komisji. O ile radni PSL i PO 
głosowali za wszystkimi kandyda-
tami o tyle radni PiS i Wspólnoty 
zagłosowali przeciwko 2 radnym 
PSL (Leszek Chmielecki i Prze-
mysław Jaszczak). Tym sposobem 
komisja skarg, wniosków i petycji 
rady powiatu w Poddębicach liczy 
5 członków: 2 z PiS, 1 Wspólnota, 
2 PSL i ci co mają większość mogą 
właściwie wszystko rozpatrując 
skargi, wnioski i petycje, które 
mogą być składane w podczas 
kadencji” - twierdzi opozycja.

Najważniejsze – dodaje opozycja 
- aby teraz koalicja PiS-Wspólnota 
rozpoczęła prace nad budową dróg, 
na które już jest dofinansowanie.

W sprawach o których poinfor-
mowali redakcję radni opozycyj-
ni wysłaliśmy mailem pytania 
staroście. W chwili oddawania 
gazety do druku nie mieliśmy 
jeszcze odpowiedzi od Małgo-
rzaty Komajdy. 

Jak co roku mieszkańcy Uniejowa 
oraz goście zebrali się w tak licz-
nym gronie na Rynku, by powitać 
Nowy 2019 Rok. Wszystkich zgro-
madzonych bawiły i zachęcały 
do wspólnej zabawy radosne 
dźwięki Kapeli ze Wsi Wilamów. 
Tuż przed północą zebrani na 
placu wspólnie odliczali sekundy 
do nowego roku, a o godz. 24.00 
wystrzelili korki szampana i zło-
żyli sobie życzenia.

Noworoczne życzenia wszystkim 
uczestnikom sylwestrowej zabawy 
złożył również wiceprzewodni-
czący rady miejskiej w Uniejowie 
Lucjan Łukasik.

Następnie cały Uniejów rozświe-
tlił wspaniały pokaz sztucznych 
ogni, po czym impreza przeniosła 
się do sali OSP, gdzie trwała otwarta 
zabawa taneczna. Dobry nastrój i 
wspaniała atmosfera towarzyszyły 
zgromadzonym do wczesnych go-
dzin porannych.

Organizatorami zabawy syl-
westrowej były: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Uniejowie, 
Urząd Miasta w Uniejowie, P.G.K. 
Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejo-
wie oraz OSP w Uniejowie.

HanDlowieC SPrzeDany!

podkreślali, że nie mieli 
żadnych informacji o 
zamiarach przedsię-
biorcy z Borysewa. 
Są zaskoczeni i pełni 
obaw. 

- W domu han-
dlowym prowadzę 
pasmanterię już od 
prawie 20 lat – mówi 
Renata Skubała. - 
Najpierw informa-
cja o sprzedaży była 
w formie plotki. Nie 

mogliśmy w to uwierzyć. Dopie-
ro po kilku dniach ta wiadomość 
się potwierdziła. Jesteśmy bardzo 
zaskoczeni. Poprzedni właściciel 
nawet z nami nie rozmawiał o takich 
planach. Czujemy się zlekceważeni, a 
najważniejsze, że tak na dobrą sprawę 
nie wiemy, jaka będzie przyszłość 
„Handlowca” i kupców. 

Kolejny właściciel punktu w domu 
handlowym nie owija w bawełnę i 
wprost mówi o swoich odczuciach. 

- Tak nie powinno być. Dlaczego 
przedsiębiorca z Borysewa z nami 

W domu handlowym zmian – według zapewnień nowego właściciela – ma 
na razie nie być 

„Handlowca” kupił przedsiębiorca z Aleksandrowa Łódzkiego 

Tak Uniejów bawił 
się w sylwestra

co dalej Z inweStycjami?

Starosta milczy, opozycja krytykuje

Renata Skubała 
mówiła nam 
o swoich obawach 

nie porozmawiał. Być może stać by 
nas było na wykup tej nieruchomo-
ści. W końcu w „Handlowcu” jest 12 
punktów. Nie wiem za jaką kwotę 
został sprzedany ten budynek. Jednak 
powinniśmy mieć chociaż szansę na 
kupno – usłyszeliśmy. 

„Reporter” dowiedział się, że nowy 
właściciel prowadzi działalność gospo-
darczą w Aleksandrowie Łódzkim. Co 
miał do powiedzenia?

- Potwierdzam, że kupiłem dom 
handlowy w centrum Poddębic. Roz-
mawiałem już z kupcami i uspokoiłem 
ich nastroje. Na razie nic się nie zmienia. 
Nadal kupcy będą mogli tam handlo-
wać. Co będzie w przyszłości? Tego nikt 
nie wie. Tyle mam do powiedzenia...

Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
przyszłość „Handlowca” raczej nie 
przedstawia się w różowych barwach 

za sprawą zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego. 

- W 2005 roku rada miejska w 
Poddębicach przyjęła plan zago-
spodarowania przestrzennego, w 
którym widnieją zapisy  o zakazie 
modernizacji, przebudowy i rozbu-
dowy obiektu handlowego.

Nie znam nowego właściciela i nie 
wiem jakie ma plany wobec „Han-
dlowca” - mówi burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

tekst i fot. (ps)
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Oryginalne potrawy i porady kulinarne
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 315: Choinka pachnąca lasem.
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* Noworoczne postanowienie.
- Będę co niedzielę chodził do ko-
ścioła. 
- Będę chodził do kościoła tak często, 
jak będę mógł. 
- Codziennie poświęcę parę minut na 
modlitwę i medytację w domu. 
- Co wieczór pooglądam TV Trwam. 

***
* - Dzieci moje, ja umieram! Przynieście mi szklankę 
wody! 
- Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, idź se 
sam przynieś! 

***
* Czy naprawdę musiałeś wypić całą butelkę wódki? - 
Nie, ale zostałem zmuszony - Jak? - Zgubiłem korek... 

***
* Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z 
sylwestra. 
– Ja chłopaki byłem na Majorce – mówi pierwszy – jaki 
wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini… 
– A ja byłem w Alpach – mówi drugi – śnieg po pas, 
narty, a jakie panienki…mmmm 
– No stary a ty gdzie byłeś? – pytają milczącego dotąd 
trzeciego żaka. 
– Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju co wy, ale ja 
nie paliłem tego świństwa… 

***
* Podczas zebrania pracowników przemawia szef:
Mam nadzieję, że każdy z Was ma solidne postanowienia 
noworoczne.
O tak, ja mam, wyrywa się Kowalska. Solidnie postana-
wiam w tym roku dać sobie więcej luzu
* Pani Halinko, niestety od nowego roku nie będzie już 
Pani moją asystentką. 
Jasne szefie rozumiem, jestem za stara, za gruba, mam 
obwisły biust, rozstępy na udach i w ogóle jestem brzydka 
… Ciekawe, czy znajduje Pan u mnie jakąkolwiek zaletę? 
Tak, Pani Halinko, ma Pani bardzo dobry wzrok. 

ZUPA Z PIECZONyCH 
POMIDORóW I PAPRyKI 

Z CIECIERZyCą
Składniki:
250 g ciecierzycy  
1,5 kg pomidorów  
3 ząbki czosnku  
3 papryki  
1 l bulionu warzywnego  
1 papryczka chili  
30 g oliwy z oliwek  
starty imbir  
majeranek  
tymianek  
łyżeczka słodkiej papryki  
sól  
natka pietruszki  
grubo mielony pieprz 

Etapy przygotowania: 
Płuczemy ciecierzycę, na-

stępnie zalewamy zimną wodą i  
odstawiamy na kilka godzin. Ko-
lejno gotujemy ciecierzycę w oso-
lonej wodzie, aż do momentu,  
gdy będzie miękka - około 40 mi-
nut. Pomidory parzymy i obieramy 
ze skórki. Kroimy w kosteczkę i 
przekładamy do naczynia żarood-
pornego. Papryki myjemy, usuwamy 
ziarenka i kroimy na małe kawałki.  
Dokładamy do pomidorów. Czo-
snek obieramy i siekamy, a na-
stępnie dodajemy do warzyw. 
Całość skrop oliwą z oliwek i wstaw 
do nagrzanego piekarnika na  
oko ło  30  minut .  W garn -
ku rozgrzej oliwę, dodaj po-
k ro joną cebulę ,  pos iekaną  
drobno papryczkę i starty im-
bir i podsmaż kilka minut. Upie-
czone warzywa wrzuć do garn-
ka ,  dodaj  posiekany ząbek  
czosnku i zalej bulionem warzyw-
nym. Przypraw do smaku i gotuj 
około 10 minut. Dodaj ciecierzycę i 
gotuj do miękkości. Gotowe.

ZIEMNIACZANE RóżyCZKI 
Z BOCZKIEM

Składniki:
5 dużych ziemniaków  

10 dag boczku  
3 łyżki oleju  
1/2 łyżeczki ostrej papryki  
sól  
świeżo mielony czarny pieprz  
do podania 1 łyżka startego par-
mezanu 

Etapy przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 200 stopni. 
Ziemniaki obierz i umyj. Pokrój na 
bardzo cienkie plastry. Możesz to 
zrobić na tarce lub na mandolinie. 
Plasterki przełóż do miski. Wlej olej. 
Dopraw solą, pieprzem i papryką. 
Wymieszaj i odstaw na 10 minut. Na 
desce układaj plasterki ziemniaków 
tak, aby lekko na siebie zachodziły. 
Na warstwę ziemniaków ułóż plastry 
boczku. Zawiń do środka i włóż do 

papilotek lub foremek na babeczki. 
Możesz też użyć dużej formy do 
muffinów wysmarowanej olejem. 
Wstaw do piekarnika i piecz 30-45 
minut. Podawaj na ciepło posypane 
startym parmezanem.

SEROMAKOWIEC NA ZIMNO 
- BEZ PIECZENIA

Składniki:
kruchy spód:  
20 dag herbatników  
50 dag masła  
masa serowo-makowa:  
50 dag sera twarogowego na 
sernik  
2/3 szklanki cukru  
1/2 szklanki białego maku  
3 łyżki zmielonego niebieskiego 
maku  
3 łyżki śmietany 18%  
3 łyżki żelatyny + 4 łyżki wrzątku 

Etapy przygotowania:
Herbatniki pokrusz i zmiksuj na pro-
szek (np. za pomocą rozdrabniacza 
lub malaksera). Masło rozpuść w 
rondelku. Dodaj do pokruszonych 
herbatników i dokładnie wymieszaj. 
Masą herbatnikową wyłóż spód tor-
townicy (21 cm). Wstaw do zamra-

żarki na 15 minut. Twaróg zmiksuj 
z cukrem. Dodaj śmietanę. Miksuj 
2-3 minuty. Żelatynę rozpuść we 
wrzątku do dodaj do masy serowej. 
Miksuj 3-4 minuty. Do masy sero-
wej dodaj 3 łyżki niebieskiego i 3 
łyżki białego maku. Wymieszaj. Na 
kruchy spód wylej równomiernie 
masę serowo-makową. Wierzch 
posyp pozostałym białym makiem. 
Seromakowiec wstaw do lodówki 
na 3-4 godziny. 
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Obchody święta Trzech Króli zorganizowane wzorem roku ubiegłego, rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Po nabożeństwie wierni wspólnie wyruszyli ulicą Kościel-
ną, alejami Jana Pawła II oraz ulicą Kilińskiego na plac przy klasztorze Ojców Bernardynów. Wspaniałą 
atrakcją była żywa szopka, która wzbudziła zainteresowanie przede wszystkim młodszych mieszkań-
ców. Trzej Królowie symbolicznie złożyli dary i pokłonili się małemu Jezusowi. Orszakowi Trzech Króli 
w Łęczycy towarzyszyło wspólne kolędowanie. 

Orszak Trzech Króli w Łęczycy
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12 STYCZNIA 2019 R. (SOBOTA)
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie ul. Wyszyńskiego 43a

14.30  Koncert „Dorośli – Dzieciom” – pt. „W dobrą stronę” (I tura)

17.00  Koncert „Dorośli – Dzieciom” – pt. „W dobrą stronę” (II tura)

13 STYCZNIA 2019 R. (NIEDZIELA)
Hala Sportowa przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie 

12.00 – 14.00 Konkurs Bezpiecznej Jazdy o Nagrodę o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa 
Nagrodą główną ufundowaną przez AUTO SZKOŁĘ u ZBYSZKA w Konkursie jest darmowy kurs prawa jazdy.

17.00 – 20.00 Występy artystyczne zespołów, dzieci i młodzieży z terenu Ozorkowa, licytacje gadżetów 
WOŚP i wiele innych atrakcji

     19.00 - rozstrzygnięcie Konkursu Bezpiecznej Jazdy o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa 

19.25 – 20.00 Koncert zespołu QUIET VOICES

20.00     ŚWIATEŁKO DO NIEBA

Podczas XXVII Finału WOŚP będą z nami m.in.:
AUTO SZKOŁA „U ZBYSZKA”,  AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „GUNNERS SECURITY”,  DIETETYK – MAŁGORZATA WASIAK,

CUKIERNIA „PIOTRUŚ”, PIEKARNIA STEFAN KOZIŃSKI, PIEKARNIA „DANA”, GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”,

POLSKA WODA

SIEDZIBA SZTABU: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MAŁEGO KSIĘCIA W OZORKOWIE, UL. LISTOPADOWA 6B 

Brytyjska centrala co 
jakiś czas publikuje 

listę z adresami swoich placówek 
w Polsce, które przeznaczone są do 
likwidacji. W Tesco w Ozorkowie, 
choć otwarcie nikt o tym nie mówi, 
obawy w związku z dalszą działalno-
ścią są spore. 

O tym, jak bardzo temat jest draż-
liwy, świadczy fakt, że kierownictwo 
marketu nie znalazło czasu na rozmo-
wę z naszym reporterem. 

- O takich sprawach nie będę się wy-
powiadać – usłyszeliśmy od zastępcy 
kierownika. - Proszę zapytać szefa. 

Kierownik Tesco w Ozorkowie rów-
nież nie chciał rozmawiać.

- Naprawdę nie mam czasu – odparł 
kierownik. 

Firma Tesco Polska zamyka sklepy 

Maciej Ustarbowski, były ofi-
cer BOR i dowódca ochrony 
zespołu Close Protection Team 
w Afganistanie, poprowadzi 25 
stycznia w szkole podstawowej 
nr 4 szkolenie z zasad bezpiecz-
nego zachowania się podczas 
ataku terrorystycznego. Orga-
nizatorem szkolenia jest Agencja 
Ochrony Osób i Mienia „Gunners 
Security” z Ozorkowa.

- Kurs jest płatny w wysokości 60zł 
od osoby, ale niestety w związku z 
bardzo dużym zainteresowaniem 

obawy w teSco 

w całej Polsce.  Jako jeden z powodów 
wskazuje wprowadzony zakaz handlu 
w niedziele. Poważnym problemem 
jest również to, że coraz więcej klien-
tów woli Biedronkę i Lidla. W wyniku 
ogłoszonych zmian pracę może stracić 
kilka tysięcy osób. Na ostatniej opubli-
kowanej liście zamykanych sklepów 
Tesco nie ma placówki w Ozorkowie. 

(stop)

Po raz pierwszy w Ozorkowie 
liczba miejsc jest ograniczona – mówi 
Marcin Michalak, szef „Gunnersów”. 
- Podczas kursu będzie można m.in. 
zapoznać się z tematyką z zakresu 
bezpieczeństwa i prawidłowych 
zachowań w przypadku sytuacji 
kryzysowych. Omówiona zosta-
nie geneza i podłoże terroryzmu, 
przeanalizujemy wybrane ataki 
terrorystyczne. Uczestnicy będą też 
mogli zapoznać się z najbardziej 
powszechnymi jednostkami broni. 
Chętni mogą również wziąć udział 
w panelu dyskusyjnym odnośnie 

szeroko pojętego antyterroryzmu z 
prowadzącym zajęcia, ale również z 
żołnierzami biorącymi udział w misji 
w Afganistanie. 

Dodatkowo w wyniku podjęcia 
współpracy obu firm na etapie rozmów 
jest projekt „Ozorków miasto modne 
na bezpieczeństwo” w ramach , 
którego prowadzone będą zajęcia 
z uczniami szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, nauczycie-
lami, pracownikami urzędów oraz 
zakładów produkcyjnych na terenie 
Ozorkowa.

Miała depresję. Czy rzuciła się pod pociąg?
Ozorków 68-letnia Jadwiga G. 

najprawdopodobniej 
popełniła samobójstwo w drugim 
dniu świąt Bożego Narodzenia. Od 
kilku lat zmagała się z depresją, 
musiała także stawić czoła choro-
bie Parkinsona. Na domiar złego 
tuż przed świętami mąż denatki 
miał udar. Trafił do szpitala. W 
czasie, kiedy był hospitalizowany, 
doszło do tragedii. 

Na osiedlu domów jednorodzin-
nych, przy ul. Słonecznej, 
do dziś komentowane są 
niejasne przyczyny tego 
dramatu. Sąsiedzi pań-
stwa G., z którymi roz-
mawialiśmy, skłaniają się 
ku wersji samobójstwa. 
Dlaczego?

- Jadwiga nie potrafiła 
poradzić sobie z depre-
sją. Niedawno zacho-
rowała też na Parkin-
sona. No i to ostatnie 
nieszczęście z jej mężem, 
który miał udar. Chyba 
tego wszystkiego było 
dla niej za dużo – mówi jeden z 
sąsiadów.

Kolejna ozorkowianka ze Słonecz-
nej dodaje, że w dniu w którym do-
szło do tragedii syn denatki propono-
wał matce podwiezienie do szpitala.

- Konrad (syn – przyp. aut.) chciał 
pojechać do ojca i sprawdzić, czy 
pan Stanisław dochodzi do siebie 

po udarze. Ale matka odmówiła. 
Dosłownie za kilka minut doszło 
do dramatu. Pani Jadwiga poszła na 
tory – usłyszeliśmy. 

Blisko miejsca, w którym doszło do 
tragedii, stoi dom rodzinny państwa 
G. Na tej samej ulicy mieszka również 
Konrad G. 

- To jest mój chrześniak – mówi 
mężczyzna, też mieszkaniec Sło-
necznej. - Rzeczywiście chciał 
pojechać z matką do szpitala. Nie 

wiem, dlaczego nie po-
jechali razem. Nie chciał-
bym komentować opinii 
ludzi, którzy mówią o 
samobójstwie. Faktem 
jest, że ciocia przeżywała 
ostatnio trudne chwile. 
Udar wuja bardzo ne-
gatywnie odbił się na jej 
zdrowiu i samopoczu-
ciu. Z kolei wujo, który 
dowiedział się o śmierci 
swojej żony w szpitalu, 
także przeżywa teraz 
katusze. Obarcza siebie 
winą za tragedię. Dziś 

ma wyjść ze szpitala. Bardzo smut-
no zaczął się dla nas ten rok. 

Policja wraz z prokuraturą prowadzą 
dochodzenie ws. tragedii na torach. 
Dowiedzieliśmy się, że Jadwiga G. nie 
zostawiła żadnego listu pożegnalnego. 

- Do zdarzenia doszło w rejonie 
peronu Ozorków Nowe Miasto. Pociąg 
był relacji Zakopane – Gdynia. Maszy-

nista był trzeźwy – informuje podkom. 
Magdalena Nowacka, rzecznik policji 
w Zgierzu. - Badane są różne wersje 
związane z tragedią. Na razie żadna z 
nich nie jest potwierdzona. 

(stop)

Do tragedii doszło w rejonie peronu 
Ozorków Nowe Miasto 

Mieszkańcy 
komentują śmierć 

68-latki 
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Mieszkańcy Tymienicy (gm. Ozorków) nie muszą już obawiać się 
przerw w dostawie wody spowodowanych brakiem energii elektrycz-
nej. - Udało nam się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i  
kupić agregat prądotwórczy – mówi Tomasz Komorowski, wójt gminy 
Ozorków. - Dzięki mobilizacji i odpowiedniemu gospodarowaniu 
środkami budżetowymi, agregat został zakupiony i zamontowany, a 
co ważne nie odbyło się to kosztem żadnej zaplanowanej inwestycji. 
Koszt zadania zamknął się kwotą 140 tysięcy zł. 

34-letni kierowca nissana jadący w kierunku ul. Unii ude-
rzył na Południowej w tył opla. Poszkodowana została 

jedna z pasażerek opla, która z niegroźnymi obrażeniami została 
przewieziona do szpitala. Kierowca nissana był trzeźwy. 

Jeden z rodziców 
u c z n i a  s z k o ł y 

podstawowej nr 2 poinfor-
mował redakcję o sprawie, 
która – jego zdaniem – kom-
promituje dyrekcję placów-
ki. Problem dotyczy szkol-
nych toalet w których nie ma 
drzwi. Jak łatwo się domyślić, 
temat wzbudza skrajne emo-
cje. Jak bowiem w takich 
warunkach można załatwiać 
potrzeby fizjologiczne?

„Proszę sobie wyobrazić, że 
w tym budynku dzieciaki nie 
mogą załatwiać z godnością 
swoich potrzeb fizjologicz-
nych. To jest upokarzające – 
czytamy w liście nadesłanym 
przez czytelnika.

„O ile korzystanie z pisuaru 
w toaletach dla chłopaków jesz-

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na autostradzie w okolicach miejsco-wości Chrząstów Wielki w gminie Parzęczew. Zginął 64-letni mężczy-zna kierujący alfą romeo.
27 grudnia 2018 roku około godziny 19.15 na autostradzie A2 w kierunku na Warszawę doszło do zderzenia dwóch aut. Jak wynika z wstępnych ustaleń 64-letni kierujący alfą romeo, z nieustalonych przyczyn, najechał 

na prawą tylną cześć zestawu cię-żarowego mercedesa z naczepą kierowanego przez 47-latka. Tir w tym czasie wyprzedzany był przez inną „ciężarówkę”. Alfa przemieściła się na lewą stronę jezdni i uderzyła w bariery energochłonne. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący „oso-bówką” mieszkaniec Poznania zmarł. Policjanci przy udziale prokuratora przeprowadzili szczegółowe oglę-dziny miejsca wypadku i pojazdów. 

Śmiertelny wypadek pod Parzęczewem 

niSSan wjecHał w opla
Ozorków
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agregat dZiała

Solarne oŚwietlenie 

Po raz pierwszy władze gminy Ozorków zdecydowały się na montaż oświetle-nia zasilanego bateriami słonecznymi. 3 lampy solarne stanęły w Muchówce. - Wybór oświetlenia solarnego podyktowany został obok troski o środowisko, względem ekonomicznym. Droga w Muchówce należy do dróg o małym natę-żeniu, dodatkowo budowa długiej linii zasilania dla ustawienia kilku lamp byłaby bardzo kosztowna. Jeśli takie rozwiązanie się sprawdzi, będziemy stosować je także na innych drogach gminnych o podobnych uwarunkowaniach – mówi wójt Tomasz Komorowski. 

UCzniowie „robią to” na wiDoKU

Do redakcji przyszedł list ws. 
podstawówki 

O powodach do sa-
tysfakcji mogą mówić 

członkowie komisji wyborczej z 
okręgu nr 11, którzy byli wcześniej 
oskarżani przez niektórych o nie-
profesjonalną pracę. Niedawno Sąd 
Okręgowy w Łodzi orzekł, że nie 
było żadnych nieprawidłowości a 
wybór radnego miejskiego Andrzeja 
Kowalskiego dokonał się zgodnie z 
przepisami prawa. 

O sprawie pisaliśmy już w Reporte-
rze. Przypomnijmy, że tuż po wybo-
rach do urzędu trafiło pismo od jednej z 
członkiń komisji, która negowała pracę 
komisji wyborczej. Jej zdaniem na kar-
cie do głosowania, zamiast znaku „x”, 
znalazł się znak „y”. Ponadto część kart 
do głosowania miała zaginąć. Swoje 
wątpliwości wyrażała również była 
radna Karolina Ewert – Mrowińska, 
która z radnym Andrzejem Kowalskim 
przegrała zaledwie jednym głosem. 

Sąd nie miał wątpliwości. Decy-
dujący głos na radnego Kowalskiego 
oddany był prawidłowo. Linie się 
przecięły i choć dla niektórych znak 
przypominał „y”, sądowe orzeczenie 
rozwiało wątpliwości. 

- Od samego początku twierdziłam, 
że głos był ważny – mówi jedna z 
członkiń komisji. - Moim zdaniem cała 
ta sprawa miała tło polityczne, a była 
radna po prostu nie mogła się pogodzić 
z przegraną.

Karolina Ewert – Mrowińska złożyła 
protest wyborczy, który jednak przez 
sąd nie był brany pod uwagę (była 

list ws. szkolnych toalet 

Komisja oczyszczona z zarzutów 
radna nie mieszka w okręgu reprezen-
towanym przez komisję nr 11). Z całą 
pewnością werdykt sądu jest dla byłej 
radnej niepomyślny. 

Była radna krótko po wyborach 
mówiła „Reporterowi”, że niektórzy 
członkowie obwodowej komisji mogli 
myśleć nad... sfałszowaniem wyników 
wyborów.

„Nie mogłam uwierzyć w informa-
cje, które do mnie dotarły. Najpierw 
dowiedziałam się o znaku „y”, który 
zamiast iksa został postawiony na 
karcie do głosowania przy nazwisku 
osoby ubiegającej się o mandat radnego. 
Później niektórzy członkowie tej komi-
sji ponoć sugerowali, że aby pozbyć się 
kłopotu, można by było przedłużyć 
linię przy „y”, by powstał „x”. Dlatego 
zareagowałam” - usłyszeliśmy pod 
koniec października ub. roku od K. 
Ewert - Mrowińskiej. 

Próbowaliśmy porozmawiać z byłą 
radną o decyzji sądu. Nie odbierała 
telefonu. 

Czy to koniec zamieszania wokół 
radnego miejskiego Andrzeja Kowal-
skiego? Niekoniecznie. 

Katarzyna Michalak złożyła w 
prokuraturze zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa z art. 
233 kk (składanie fałszywych zeznań) 
przez radnego Kowalskiego. Sprawa 
dotyczy procesu podczas którego 
sąd w Zgierzu orzekł, że decyzja o 
wykreśleniu radnego Kowalskiego z 
listy wyborców była nieprawidłowa. 
Zdaniem pani Katarzyny sąd dał się 

zmanipulować. 
- Pan Kowalski mieszkał w innej 

gminie razem ze swoją partnerką i 
nie powinien w ogóle kandydować 
na radnego miejskiego. Mam nadzieję, 
że prokuratura dokładnie to wyjaśni. 
Nie znoszę kłamstwa i obłudy. Dlate-
go zdecydowałam się na złożenie w 
prokuraturze zawiadomienia o możli-
wości popełnienia przestępstwa przez 
radnego Kowalskiego i jego partnerkę. 
Chodzi o składanie fałszywych zeznań. 
Mam na to nowe dowody – usłyszeli-
śmy od K. Michalak. 

(stop)

Radny miejski Andrzej Kowalski 
wygrał z Karoliną Ewert – 
Mrowińską jednym głosem.
Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że 
głos na radnego został oddany 
prawidłowo

W kabinie nie ma drzwi. Dyrekcja 
szkoły zapewnia, że wkrótce 
zostaną zamontowane  

cze nikomu nie przeszkadza, tak 
korzystanie z muszli klozetowych 
jest niemożliwe. W kabinach nie 
ma drzwi. Dyrekcja nie robi z tego 
problemu. Nauczyciele się tym nie 
przejmują, gdyż mają swoje odręb-
ne zamykane toalety. Mamy XXI 
wiek a dzieciaki nie mogą załatwić 
swoich potrzeb fizjologicznych w 
szkole. To problem, którego nikt w 
szkole nie widzi a na zapytania w 
tej sprawie szkoła nie reaguje. To 
nie jest normalne i nie powinno 
tak być”. 

Czy dyrekcja „dwójki” faktycz-
nie bagatelizuje problem? Nasz 
reporter rozmawiał o sprawie nie 
tylko z dyrektor szkoły, ale też z 
pedagogami. 

- Drzwi w kabinach, w których 
ustawione są muszle klozetowe, 
nie ma w dwóch toaletach – 
mówi Ewa Skrupska, dyrektor 
szkoły podstawowej nr 2, przy 
ul. Lotniczej. - Mogę zapewnić, 
że problem nie jest lekceważony 
i nie jest z naszej winy. Niestety, 
niektórzy uczniowie nie szanują 
szkolnego mienia. Dochodzi do 
dewastacji. Drzwi w toaletach 
już kilka razy były niszczo-
ne. Ostatnio zostały wyrwane 
praktycznie wraz z zawiasami. 
Oczywiście niedługo zostaną 
wstawione nowe drzwi. 

Dyrektor Skrupska twierdzi, 
że żaden z rodziców wcześniej 
nie zgłaszał problemu. Czy 
można w przyszłości uniknąć 
podobnych komplikacji?

- Przyznam, że może to być 
trudne – dodaje E. Skrupska. - 
Wprawdzie w pomieszczeniu 
przy umywalkach jest kamera, 
ale nie obejmuje ona części w 
której jest muszla klozetowa i 
pisuary. Poza tym, przecież nie 
ma możliwości stałej kontroli w 
toaletach. Wówczas uczniowie i 
ich rodzice mówiliby o narusze-
niu zasad. Mam jednak nadzieję, 
że chuligańskie wybryki się 
skończą. 

(stop) 
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Już niedługo klub 
sportowy „Grucha” 

obchodzić będzie 2. urodziny. 
W sekcji bokserskiej zrzeszo-
nych jest blisko 70 zawodników. 
Najmłodsi mają 9 lat, najstarsi 
50. Wśród pięściarzy są również 
kobiety. Treningi prowadzą 
trenerzy: Michał Stasiak oraz 
Paweł Kiełbik z licencjami Pol-
skiego Związku Bokserskiego. 

- Celem klubu jest zaintere-
sowanie boksem społeczności 
naszego miasta. W treningach 
staramy się uczyć techniki bokser-
skiej a także rozwijać cechy mo-
toryczne naszych zawodników. 
Priorytetem jest bezpieczeństwo 
trenujących oraz wzajemny sza-
cunek. Staramy się, aby nasz klub 
promował zdrowy stylu życia 
poprzez aktywność fizyczną, a 
także integrował mieszkańców 
Ozorkowa – mówi P. Kiełbik.

Klub pomaga też młodzieży, 
która często zagrożona jest wy-
kluczeniem społecznym, bądź nie 
posiada żadnej pasji. 

- Chcemy pomóc osobom, które 
nie mają jeszcze wytypowanej wła-
snej ścieżki życiowej. Jesteśmy gru-
pą młodych ludzi, którzy kierują się 
empatią. Nie chcemy przechodzić 
obojętnie obok młodzieży do której 
możemy wyciągnąć tzw. „pomoc-

Trwają prace w ul. Trau-
gutta obejmujące bu-

dowę nowego kanału sanitarnego 
i wodociągu wraz z przebudową 
wszystkich przyłączy do posesji. 
Inwestycja poprzedza projekt urzę-
du miasta dotyczący gruntownej 
przebudowy ulicy wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. 

- Póki co roboty przebiegają zgodnie 
z wcześniej ustalonym harmonogra-
mem – mówi Stefan Pelski, kierow-
nik prac. - Nowa sieć w ul. Traugutta 
położona zostanie na długości prawie 
700 metrów. Niestety, trzeba było ulicę 
rozkopać i dlatego kierowcy powinni 
liczyć się z utrudnieniami. Niedługo ro-
boty przeniosą się na ul. Starzyńskiego, 
ale już teraz mogę uspokoić, że tej drogi 
nie trzeba będzie naruszyć. 

Istniejąca infrastruktura w Traugutta 
jest jedną z najstarszych w mieście. 
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne zapewnia, że rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na deszczową i sanitar-
ną pozwoli  na odciążenie  obsługującej 
Ozorków oczyszczalni ścieków.

- Wykonano już odcinek sieci wraz 
z odejściami bocznymi do posesji 
o numerach parzystych od ul. Że-
romskiego do posesji nr 14. Odejścia 
boczne do posesji o numerach niepa-
rzystych wykonano na odcinku od 
ul. Żeromskiego do posesji numer 
9. Całość prac zgodnie z umową z 
wykonawcą opiewa na kwotę 2 228 
890 zł brutto. Termin zakończenia 
budowy po względem formalnym 
(zakończenie budowy w nadzorze 
budowlanym) to 15 sierpień 2019 r. 

Rurociągi mają około 50 lat. Istniejący 
wodociąg jest wykonany rur kielicho-
wych z żeliwa szarego łączonego na 
tzw . sztamunek (uszczelnienie sznu-
rem konopnym) zatem nie zwiera 
elementów zawierających azbest – in-
formuje Karol Kołakowski, główny 
specjalista ds. inwestycji w OPK. 

(stop)

Rada gminy w Parzęczewie przyjęła 
budżet na 2019 rok. Podczas głosowa-
nia obecnych było 15 radnych, 14 było 
za przyjęciem uchwały, jeden przeciw. 
Przyszłoroczny budżet zakłada docho-
dy w wysokości 24.589.939,08 zł, oraz 
wydatki na poziomie 25.558.141,40 zł.
Na wydatki majątkowe w przyszłorocz-
nym budżecie zaplanowano 5.102.155,26 
zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 
2.535.567,83 zł. Wśród inwestycji zapla-
nowanych do realizacji znalazły się m.in. 
rozbudowa oświetlenia na terenie gminy, 
budowa parkingów na terenie Parzęczewa, 
termomodernizacja budynku OSP w miej-
scowości Orła oraz budynku komunalnego 
w Leźnicy Wielkiej, które to inwestycje 
są kontynuacją realizowanych w latach 
poprzednich projektów dofinansowanych 
ze środków UE. Poza tym planuje się prze-
budowę drogi gminnej relacji Orła – Duraj, 
oraz rozbudowę sieci wodociągowej w 
miejscowościach: Mikołajew, Pustkowa 
Góra, Kowalewice, Orła i Tkaczewska Góra. 
Gmina przekaże również dotację dla Forum 

w parZęcZewie UcHwalono bUdżet 

2 lata „grUcHy”

z miłości do boksu

ną dłoń”. Chcemy udowodnić, że 
w życiu każdy z nas ma równe 
szanse, że sytuacja materialna nie 
jest wyznacznikiem w dążeniu 
do celu. Pragniemy uświadamiać 
młodym ludziom, że horyzonty są 
tylko w naszej podświadomości, a 
my musimy mieć odwagę, aby je 
zdobywać. Sport w życiu pomaga 
nam wypracować wartości, które 
wykorzystujemy w życiu codzien-
nym. Chcemy „zarażać” młodzież 
swoją pasją oraz zamiłowaniem 
do sportu (w naszym przypadku 
boksu) – dodaje M. Stasiak. 

Projekt „Biegnij po marzenia” 
jest kolejnym celem klubu. Głów-
nym założeniem projektu, jest 
przede wszystkim zapoznanie 
dzieci i młodzieży z kolejną dzie-
dziną sportu. 

- Największą motywacją i za-
chętą dla naszych podopiecznych 
będzie znana biegaczka Agata 
Matejczuk. Osoba pełna pasji, 
zakochana w bieganiu, dyscypli-
nie, która wymaga ogromnego 
wysiłku i zaangażowania – mówią 
trenerzy. - Nie ma rzeczy niemoż-
liwych, najważniejsze to wierzyć 
we własne siły. Chcemy „zarazić” 
młodzież możliwościami jakie 
daje bieganie. Mamy pomysł na 
zorganizowanie maratonu ozor-
kowskiego. 

Inicjatyw Twórczych na wkład własny do 
projektu, w ramach którego planuje się 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Orle.
Wydatki na oświatę w przyszłorocznym 
budżecie wynoszą 6.989.837,06 zł przy 
dofinansowaniu subwencją z budżetu pań-
stwa w wysokości 4.862.005 zł. W szkołach 
kontynuowana będzie realizacja projektów 
dofinansowanych ze środków unijnych, 
w ramach których dzieci uczęszczają na 
zajęcia dodatkowe, a sale lekcyjne wypo-
sażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Pozwala to na efektywne 
prowadzenie zajęć i utrzymanie wysokiego 
poziomu nauczania w gminnych szkołach.
Na wydatki z zakresu pomocy społecznej 
zaplanowano ponad 5,5 mln złotych, z 
czego prawie 4,7 mln to środki na wypłatę 
świadczeń w ramach programu Rodzina 
500 plus.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego zaplanowano kwotę 756.642,86 zł, 
w tym dotacje celowe dla Forum Inicjatyw 
Twórczych i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na dotacje dla klubów sportowych z terenu 
gminy zabezpieczono środki w wysokości 
160.000 zł.
Budżet na 2019 rok zamknął się deficytem 
w wysokości 968.202,32 zł, który zostanie 
sfinansowany kredytem komercyjnym za-
planowanym do zaciągnięcia w wysokości 
2.300.000 zł.
Rada gminy, biorąc pod uwagę wzrost ceny 
odbioru odpadów komunalnych w 2019 
roku o 20 %, podjęła uchwałę o podwyżce 
opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. 
Opłata ta wynosi:
– 13 zł za jednego mieszkańca w zabudowie 
jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku 
gdy odpady będą zbierane w sposób 
selektywny,
– 15 zł za jednego mieszkańca w zabudowie 
wielolokalowej w przypadku gdy odpady 
będą zbierane w sposób selektywny,
– 18zł za jednego mieszkańca zarówno w 
zabudowie jednorodzinnej zagrodowej jak i 
w wielolokalowej w przypadku gdy odpady 
zbierane będą w sposób niesegregowany 
(zmieszany).

Nowa kanalizacja i wodociąg 
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BARAN 
Jowisz usunie z twojej drogi wszelkie 
przeszkody. Wreszcie znajdziesz wię-
cej czasu dla siebie.
MIŁOŚĆ: Saturn sprawi, że zacznie-
cie się z partnerem lepiej rozumieć. 
Singielki nie będą narzekać na brak 
zainteresowania, ale dopiero wspólny 
wyjazd pokaże, kto tak naprawdę jest 
ważny. 
RODZINA: Pierwsza połowa roku 
sprzyja odpoczynkowi i uporządko-
waniu rodzinnych spraw. W kwietniu i 
maju Wenus w koniunkcji do twojego 
znaku pomoże ci spełnić najskrytsze 
marzenia. 
KARIERA: Nie poświęcaj wszystkiego 
dla pracy. O pieniądze i tak nie musisz 
się martwić, więc po prostu rób swoje 
i dbaj o dobre kontakty, bo pojawi się 
możliwość współpracy z ważną osobą. 
ZDROWIE: Kontroluj ciśnienie. Pomyśl 
o wyjeździe do SPA lub sanatorium. 
Nawet krótki odpoczynek będzie miał 
zbawienny wpływ na twoje nerwy. 
WAżNE DATy: 20.04 – 14.05, 27.06 – 20.08 
KARTA TAROTA RyDWAN: To bar-
dzo pomyślna wróżba! Jej moc po-
może ci pokonywać przeszkody i 
podejmować szybkie, lecz trafne 
decyzje. Ochroni cię przed niebezpie-
czeństwem podczas dalekich podróży. 

ByK 
Uran w koniunkcji do twojego znaku 
pomoże pozbyć się ograniczeń, a 
wszelkie zmiany tylko wyjdą ci na 
dobre.
MIŁOŚĆ: Jeśli jesteś w związku, zadbaj 
o wspólny czas nie tylko od święta, ale 
i na co dzień. Singielki mają szansę na 
prawdziwe uczucie. Jowisz w grudniu 
będzie sprzyjał decyzjom o wspólnym 
życiu. 
RODZINA: Zamiast skupiać się na 
nieistotnych drobiazgach, częściej 
doceniaj swoich bliskich. Wyznacz im 
nowe cele, np. odświeżenie mieszka-
nia. Może wspólnymi siłami wreszcie 
dokończycie zaplanowane prace? 
KARIERA: Uran otworzy nowy roz-
dział w twojej karierze. Nauczysz się 
stawiać na swoim, a niezależność 
tylko wyjdzie ci na dobre. Na większe 
pieniądze możesz liczyć jesienią. 
ZDROWIE: Pora pomyśleć o swojej 
kondycji i spróbować nowych dzie-
dzin sportu. Tylko w marcu postępuj 
ostrożnie, bo Mars radzi unikać ryzyka 
i bardziej dbać o zdrowie. 
WAżNE DATy: 15.05 – 8.05, 14.09 – 7.10 
KARTA TAROTA CESARZOWA: 
Przynosi bezpieczeństwo materialne, 
a także płodność i szczęście. Jej aura 
zachęca do korzystania z uroków życia 
i rozwijania zdolności artystycznych. 
Powiększania rodziny. 

BlIźNIęTA 
Jowisz przyniesie ci nowe, ekscytujące 
hobby, więc korzystaj z życia, zamiast 
zastanawiać się czy wypada robić 
podobne rzeczy.
MIŁOŚĆ: W czerwcu Wenus w twoim 
znaku zapowiada przełom. Znów po-
czujesz się kochana. Singielki mogą 
poznać kogoś, na kogo od dawna 
czekały. W sprawach sercowych słu-
chaj intuicji, a nie plotek. 
RODZINA: Poczujesz, że masz ser-
decznie dość nadmiaru domowych 
zajęć, ale dopiero wiosną wszystko 
ułoży się po twojej myśli. W tym 
roku czekają cię też dłuższe wakacje i 
niezapomniane, rodzinne spotkania. 
KARIERA: Dojdzie do skutku inwe-
stycja, o jakiej skrycie marzysz, ale w 
maju bądź ostrożna, bo współpraca  z 
kimś nierozsądnym może kosztować 
cię sporo nerwów. 

Horoskop na 2019 rok!
ZDROWIE: Nie grożą ci poważne kło-
poty, ale mimo wszystko warto zadbać 
o wątrobę i unikać tłustych potraw. 
Kondycję skóry i włosów poprawisz 
naturalnymi sokami. 
WAżNE DATy: 1.03 – 25.03, 9.06 – 2.07 
KARTA TAROTA UMIARKOWA-
NIE: Oznacza czas wolny od napięć 
i zachęca do rozwoju duchowe-
go. Przypomnij sobie o swoich 
marzeniach i niezrealizowanych 
planach. Nadeszła pora, by do nich 
powrócić. 

RAK 
Uran w sekstylu sprawi, że pozbę-
dziesz się ze swojego otoczenia osób, 
którym nie warto ufać i otworzysz na 
nowe znajomości.
MIŁOŚĆ: Nie pozwól, aby inni wtrącali 
się w twój związek, a wszystko dobrze 
się skończy. Wakacje wykorzystaj na 
wspólny urlop. Ostrożne z natury 
singielki dopiero w grudniu odważą 
się wyznać, co naprawdę czują. 
RODZINA: Dotąd poświęcałaś się 
dla innych, ale w tym roku nauczysz 
się dbać o siebie. Rób tak, aby tobie 
było wygodnie, a od lipca w relacjach 
z bliskimi zapanuje upragniony spokój.  
Uran w sekstylu sprzyja też nowym 
przyjaźniom. 
KARIERA: Działaj, zamiast doszuki-
wać się spisków, a pod koniec roku 
Jowisz sprawi, że zostaniesz wybrana 
do pełnienia ważnej funkcji albo otrzy-
masz intratną propozycję finansową. 
ZDROWIE: Saturn w opozycji do 
twojego znaku pokazuje przemęcze-
nie i infekcje. Wzmocni cię dobrze 
zbliansowana dieta. Nie oszczędzaj 
na zdrowiu! 
WAżNE DATy: 15.05 – 8.06, 3.07 – 
27.07 
KARTA TAROTA MAG: Ta niezwykle 
silna postać zachęca do brania spraw 
w swoje ręce. Sprawi, że uświadomisz 
sobie swoje atuty. Doda ci odwagi do 
realizacji nowych przedsięwzięć. 

lEW 
Nie zabraknie okazji do zabawy i 
świętowania. Jowisz w trygonie obu-
dzi w tobie skrywane dotąd uczucia i 
niespotykaną namiętność.
MIŁOŚĆ: Znajdź czas dla partnera, a z 
przyjemnością odkryjesz, jak wspólne 
pasje i codzienne sprawy potrafią zbli-
żyć do siebie ludzi. W grudniu poma-
gaj ukochanemu w ważnych sprawach, 
dzięki twoim radom uniknie wplątania 
się w kłopoty. Singielki czeka gorący, 
wakacyjny romans. 
RODZINA: Na początku roku ktoś 
spróbuje nie dotrzymać danych ci 
obietnic. Jednak zamiast rezygnować 
ze swoich planów, poszukaj nowych 
sprzymierzeńców, a wszystko się uda. 
Jowisz sprzyja udanym zakupom, 
a także zmianie samochodu czy 
mieszkania.  
KARIERA: Ktoś na wysokim stano-
wisku stanie się wobec ciebie bardzo 
życzliwy, a jego nastawienie tylko 
przyśpieszy twoją karierę. Zaś Uran 
w kwadraturze ośmieli cię do zdoby-
wania wiedzy. 
ZDROWIE: Odwiedź dentystę i upew-
nij się, że stosujesz właściwą profilak-
tykę. Jeśli pragniesz schudnąć, pora 
zadbać o regularne ćwiczenia. 
WAżNE DATy: 28.07 – 20.08, 1.11 
– 25.11 

KARTA TAROTA ŚWIAT: Jedna z 
najszczęśliwszych kart otwierająca 
nowe możliwości – wielką wygraną lub 
awans. Sprawia, że nawet, jeśli wrócisz 
do szarej rzeczywistości, to inaczej 
spojrzysz na swoje życie. 

PANNA 
Nadchodzą zmiany. Uwierz w swój 
potencjał, myśl o przyszłości, nie oglą-
daj się na to, co było. Wiek jest twoim 
atutem, a nie przeszkodą!
MIŁOŚĆ: To, że możesz liczyć na 
partnera, przestanie ci wystarczać. 
Zatęsknisz za porywami miłości. Na 
ożywienie będziesz musiała poczekać 
do jesieni. Singielki powinny zacząć 
znajomość na stopie koleżeńskiej, a 
nie czekać na uderzenie pioruna. 
RODZINA: W styczniu i w maju zde-
nerwuje cię czyjaś nieszczerość. Nie 
daj sobie wmówić, że wszystko jest 
w porządku. Sprzęty domowe będą 
się psuć. Wymienisz je więc na nowe. 
KARIERA: Aby utrzymać dotychcza-
sową pozycję, będziesz musiała się 
dokształcić. Uwierz w siebie, jesteś 
dobra! Sierpień i wrzesień będą pra-
cowite, pojawią się nowe możliwości. 
ZDROWIE: Właściwa diagnoza to 
podstawa. Zrób wszystko, by trafić 
pod skrzydła dobrego specjalisty. 
Szczególnie uważaj na siebie w stycz-
niu, marcu, czerwcu i październiku. 
WAżNE DATy: 21.08 – 13.09, 8.10 
– 31.10 
KARTA TAROTA KSIężyC: Zazwy-
czaj nie pozwala cieszyć się życiem, 
rozleniwia i smuci, ale nie tym razem! 
Księżyc otworzy cię na nowe uczucia 
i emocje, zapewni upragnione powo-
dzenie w miłości. 

WAGA 
Czekają cię wielkie porządki w życiu 
prywatnym i zawodowym. Nie oba-
wiaj się, bo Jowisz w sekstylu doda ci 
energii i odwagi.
MIŁOŚĆ: Nie trać czasu na znajomość 
z kimś, kto nie jest ciebie wart. Saturn 
pomoże ci ustalić granice, a Jowisz 
sprawi, że po burzy wzejdzie słońce. 
Wybredne w tym roku singielki do-
piero we wrześniu za sprawą Wenus 
znajdą tego jedynego, właściwego 
partnera. 
RODZINA: W wakacje poczujesz, 
że otwierają się przed tobą nowe 
możliwości, a dzieci i wnuki będą cię 
wspierać w działaniach – czegokolwiek 
by one nie dotyczyły. 
KARIERA: Saturn radzi ostrożność 
w sprawach finansowych. W pracy 
trzymaj nerwy na wodzy i ucz się na 
cudzych błędach, a dobrze na tym 
wyjdziesz. 
ZDROWIE: Jesteś w dobrej kondycji, 
ale myśląc o przyszłości warto zrobić 
badania, bo na jesieni możesz poczuć 
się wyczerpana. 
WAżNE DATy: 15.05 – 8.06, 14.09 – 7.10 
KARTA TAROTA KOCHANKOWIE: 
Zapewnią ci powodzenie w miłości, 
pomogą stworzyć pełny, szczęśliwy 
związek oparty w równej mierze na 
uczuciu, co pożądaniu. 

SKORPION 
Poczujesz się jak gwiazda, bo wszyscy 
będą chcieli mieć cię po swojej stronie, 
a trudne sprawy rozstrzygną się na 
twoją korzyść.

MIŁOŚĆ: Staniesz się bardziej 
wyrozumiała dla partnera. Zrozu-
miesz, że tylko razem jesteście w 
stanie pokonać kłopoty. Singielki 
będą bawić się i flirtować, dopóki 
na jesieni nie zapragną stworzyć 
trwałego związku. 
RODZINA: Bliscy będą cię wspierać w 
nowych dokonaniach o wiele mocniej, 
niż w poprzednich latach. Dzięki temu 
wreszcie zyskasz upragnione poczucie 
bezpieczeństwa. 
KARIERA: Zapowiada się bardzo 
dobry rok. Szef cię doceni, a ponieważ 
Wenus w koniunkcji twojego znaku już 
od stycznia sprawi, że pieniądze będą 
płynąć do ciebie strumieniami, warto 
postarać się o awans lub podwyżkę. 
ZDROWIE: Odzyskasz siły witalne, ale 
Uran radzi zmienić przyzwyczajenia i 
umieścić w grafiku choćby codzienny 
spacer. 
WAżNE DATy: 1.01 – 6.01, 8.10 – 31.10 
KARTA TAROTA GŁUPIEC: Cokolwiek 
by się nie stało, w każdej chwili możesz 
zacząć od nowa. Zmienić pracę, zain-
teresowania, otoczenie, znajomych, a 
także wyrwać się z toksycznych relacji. 

STRZElEC 
Ten rok sprzyja duchowym poszuki-
waniom i rozwijaniu talentów. Przy-
gotuj się na małą rewolucję, bo twoje 
życie nabierze tempa.
MIŁOŚĆ: Problemy, jakie mieliście w 
poprzednich latach, teraz odejdą w 
zapomnienie, a partner zacznie cię 
doceniać. Single ruszą na łowy bez 
odwracania się za siebie. Warto, bo w 
styczniu i listopadzie Wenus przynie-
sie nowe znajomości. 
RODZINA: Pociągać cię będą wyjaz-
dy, sztuka i sport, a to nie wszystkim 
się spodoba. Nie zadręczaj się wyrzu-
tami sumienia, bo dzięki temu twoja 
rodzina w końcu stanie się bardziej 
samodzielna. Kto wie czy nie czeka 
was nawet przeprowadzka?  
KARIERA: Jowisz w twoim znaku po-
może dostrzec nowe szanse. Uporasz 
się z zaległościami w urzędach. Jeśli 
szukasz wspólników, to na początku 
roku pojawią się właściwe osoby. 
ZDROWIE: Poświęć sobie codzien-
nie trochę czasu, wykonuj regularne 
masaże i peelingi, a odmłodniejesz 
bez skalpela i będziesz miała więcej 
energii. 
WAżNE DATy: 7.01 – 2.02, 1.11 – 19.12 
KARTA TAROTA SŁOŃCE: Zawsze 
zapowiada radość i spełnienie. Doda ci 
sił, by sprostać wyzwaniom, pokonać 
chwilowe przeszkody i zdobyć to, na 
czym najbardziej ci zależy. 

KOZIOROżEC 
Dobra organizacja to podstawa. Nie 
zostawiaj spraw na ostatnią chwilę, 
unikaj zaległości, a twoje starania 
zostaną docenione.
MIŁOŚĆ: Pluton w koniunkcji twojego 
znaku pomoże ci walczyć o swoje 
miejsce w związku. W czerwcu uni-
kaj dwuznacznych sytuacji, bo Mars 
może popsuć wasz związek. Singielki 
w grudniu dostrzegą kogoś, dla kogo 
warto zmienić przyzwyczajenia. 
RODZINA: Saturn sprawi, że weź-
miesz na siebie poważne zadania. 
Będziesz rządzić i decydować o ro-
dzinnych inwestycjach. Tylko trzymaj 
się z daleka od intrygantów i plotkarzy. 
Ktoś, kto zawsze cię wspierał, doda ci 

odwagi i zachęci do dalszego rozwoju. 
KARIERA: Czeka cię mnóstwo spraw 
do załatwienia, spadnie na ciebie 
odpowiedzialność za ważne projekty, 
ale poradzisz sobie z nimi. W grudniu 
Jowisz przyniesie należne ci pieniądze. 
ZDROWIE: Uważaj na kręgosłup i 
kolana, nie przeciążaj się w pracy czy 
podczas ćwiczeń. 
WAżNE DATy: 3.02 – 28.02, 26.11 – 19.12 
KARTA TAROTA CESARZ: Umocni 
twoją pozycję zawodową, przyciągnie 
też korzystne okazje finansowe. Wła-
ściwie niczym mityczny król Midas, 
czego się nie dotkniesz, zamieni się w 
złoto. Dlatego mierz wysoko! 

WODNIK 
Uran przyniesie zmiany, na jakie od 
dawna czekałaś, więc łap okazje, 
zamiast niepotrzebnie rozmyślać 
o przeszłości.
MIŁOŚĆ: Jowisz w sekstylu zapewni 
ci powodzenie, nawet jeśli nie szukasz 
szalonych przygód. Ktoś atrakcyjny 
zacznie cię podrywać, a partner 
będzie musiał bronić swojej pozycji. 
Singielki mają szansę na poważny i 
trwały związek. 
RODZINA: Pora na małą rewolucję, 
zwłaszcza jeśli chodzi o twój wolny 
czas. Zamiast za wszystkich odpowia-
dać, zajmij się sobą. W czerwcu i lipcu 
Wenus w trygonie sprzyja wyjazdom, 
ale Mars w kwartaturze przestrzega 
przed zbytnią drobiazgowością. 
KARIERA: Będziesz miała ochotę 
zmienić swoje zawodowe życie i uciec 
od rutyny. Działaj, bo masz na to spore 
szanse! 
ZDROWIE: Uran zachęci cię do ak-
tywnego trybu życia. Zapisz się na 
fitness lub jogę, a uwolnisz się od 
stresów. 
WAżNE DATy: 1.03 – 25.03, 20.12 – 31.12 
KARTA TAROTA GWIAZDA: Sprawi, 
że z nadzieją spojrzysz w przyszłość i 
dostrzeżesz nowe możliwości, których 
do tej pory nie zauważałaś. Z przeko-
naniem będziesz kroczyć nową drogą 
do szczęścia. 

RyBy 
Neptun w twoim znaku sprawi, że co-
dziennie będziesz robić coś dobrego dla 
siebie, przestaniesz tracić czas na nudne, 
wręcz wyczerpujące znajomości.
MIŁOŚĆ: Staniesz się bardziej udu-
chowiona i romantyczna, co pozytyw-
nie wpłynie na wasz związek. Także 
rodzina będzie was bardziej wspierać. 
Singielkom także się poszczęści, staną 
się bardziej uwodzicielskie, a Jowisz 
będzie sprzyjał szczęśliwym zbiegom 
okoliczności. 
RODZINA: Częściej rób sobie wolne 
od obowiązków. Trochę odmiany i 
luzu poprawi ci humor, a tym samym 
i nastrój panujący w twojej rodzinie. 
Pamiętaj, zwłaszcza we wrześniu, aby 
nie wracać do starych spraw i nie psuć 
dobrych relacji. 
KARIERA: Za sprawą Jowisza w kwa-
draturze będziesz z powodzeniem za-
rządzać wspólnymi pieniędzmi czy to 
w domu, czy w pracy. Chwytaj okazje 
i negocjuj do upadłego, bo to dobry 
czas na spełnianie marzeń. 
ZDROWIE: Nic na siłę! Neptun w 
twoim znaku wpłynie na wolniejszą 
regenerację, więc traktuj się z wyro-
zumiałością. Wysypiaj się i częściej 
rób sobie wolne. 
WAżNE DATy: 26.03 – 19.04, 14.09 – 7.10 
KARTA TAROTA KOŁO FORTUNy: 
Zawsze oznacza zmiany, więc słuchaj 
intuicji, bo pomoże ci dostrzec wyjście 
z trudnych sytuacji. Co ważne, sprzyja 
też wygranej i korzystnym zbiegom 
okoliczności. 
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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

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

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



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

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

Operator maszyn
Obsługa komputera, uprawnienia 
na wózki widłowe, suwnice
Borga sp. z o.o.
Ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Tel: 601-622-430
Praca: Góra Św. Małgorzaty 92
E – mail: rekrutacja@borga.pl

Pracownik linii technologicznej
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, mile widziane 
doświadczenie zawodowe
Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
Tel: 42 714-06-96

Magazynier
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, uprawnienia 
na wózki widłowe,
Tubądzin Management Group sp. z o.o.
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
Tel: 42 710-37-79 lub 42 710-37-12 

Specjalista
Wykształcenie wyższe: prawo, 
umiejętności stosowania prawa 
w praktyce, obsługa komputera, 
wymóg posiadania wykształcenia 
wyższego magisterskiego.
Jednostka Wojskowa nr 4393
95-043 Leźnica Wielka 
Tel: 261-168-227
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Wynajmę lokal użytkowy 80mkw 
- ul. Wyszyńskiego 41 w Ozorkowie 
oraz lokal użytkowy, pod sklep, z 
kompletnym wyposażeniem - ul. 
Zachodnia 34 w Ozorkowie. Tel.: 
509-023-476

Społem PSS Mazur w Łęczycy wy-
dzierżawi 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 wy-
dzierżawi 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 wy-
najmie 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

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

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

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

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

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

Sprzedam rurhak 4,5cm/3cal., dł. 
uchw. 45cm oraz 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 Ozor-
kowie 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 Ozorko-
wie. Tel.: 42 277-25-94

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

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

Sprzedam działkę budowlano-pro-
dukcyjną przy trasie Gostków-Pod-
dębice w miejscowości Tur. Tel.: 
603-044-492
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Folia termiczna, inaczej nazywana też folią izotermiczną, termoizola-cyjną, folią NRC, kocem ratunko-wym lub przeciwwstrząsowym to jeden z niezbędnych elementów wyposażenia każdej apteczki ra-towniczej. Jak jej używać? 
Sposób użycia folii termicznej jest prosty. Jedna jej strona ma kolor srebrny, druga złoty i w zależności od potrzeb poszkodowanego, możemy użyć jednej lub drugiej strony.
Jeśli chcemy ogrzać lub ochro-nić przed zimnem osobę, której udzielamy pomocy to owijamy ją srebrną stroną do ciała. W ten spo-sób zapobiegamy utracie ciepła z organizmu, jednocześnie chronimy przez innymi niekorzystnymi wa-runkami zewnętrznymi, np. wiatrem lub wilgocią.
Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli poszkodowany ma mokrą odzież to przed użyciem koca ratunkowego, powinien ją zdjąć.
Dodatkowym atutem zastosowania folii izotermicznej jest to, że zarów-no strona srebrna jak i złota jest metalizująca, dzięki czemu osoba w nią owinięta jest bardzo dobrze widoczna.

To sygnał np. dla przybyłych na miejsce służb ratowniczych, kto jest poszkodowanym i wymaga dalszych specjalistycznych działań medycznych.

Folia termiczna: kiedy używać?
Folia termiczna sprawdza się w wielu przypadkach, przede wszystkim, gdy mamy do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi, turystycznymi, budowlanymi, z poszkodowanymi, którzy doznali urazów, znajdują-cych się w sytuacji, w której doznali nagłego wstrząsu lub są narażeni na nadmierne źródło ciepła lub wychłodzenie.

Coraz częściej koc ratowniczy jest też niezbędnym elementem wyposaże-nia osób, które uprawiają turystykę górską, wspinaczkową, żeglarską lub sport wyczynowy, bo służy po prostu do zapewnienia komfortu termiczne-go - chroni przed wychłodzeniem lub przegrzaniem w sytuacji np. zmien-nych warunków atmosferycznych, takich jak: zimno, deszcz, wiatr, upał.Folia termiczna dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu nazywana jest czasem folią życia.

Karambola to owoc, który 
po przekrojeniu przypomina 
kształtem gwiazdę. Z tego po-
wodu wiele osób zastanawia się, 
jak jeść karambolę. Nie jest to 
skomplikowane, a dodatkowo 
karambola ma pyszny smak 
i wiele właściwości i wartości 
odżywczych, dlatego warto 
włączyć ją do diety. Niestety, 
nie każdy może jeść karambolę. 

Karambola - właściwości 
i wartości odżywcze

Karambola jest owocem bardzo 
niskokalorycznym, 100 g owocu 
dostarcza tylko 31 kcal. Ponadto 
karambola jest bogata w przeci-
wutleniacze, takie jak związki 
polifenolowe (kwercetyna i kwas 
galusowy). W karamboli znajdują 
się także znaczne pokłady błonni-
ka pokarmowego i witaminy C.

- dzięki niewielkiej ilości kalorii 
karambola świetnie sprawdzi się 
w diecie osób odchudzających 
się, dodatkowo wysoka zawar-
tość błonnika zwiększy uczucie 
sytości 

- związki polifenolowe zawar-
te w karamboli, głównie kwas 
galusowy i kwercetyna, pozy-
tywnie wpływają na skórę - po-
prawiają poziom nawilżenia oraz 
zmniejszają ryzyko pojawienia się 
zmarszczek 

- dzięki wysokiej zawartości w 
karamboli witaminy C, karambo-
la zwiększ odporność organizmu 

- błonnik zawarty w karamboli 

Domowe sposoby na przeje-
dzenie są bardzo przydatne i 
skuteczne. Kiedy nie mamy pod 
ręka tabletek wspomagających 
trawienie wystarczy sięgnąć po 
herbatkę ziołową, kieliszek wódki 
albo ocet winny. Jakie jeszcze są 
skuteczne domowe sposoby na 
przejedzenie? 

WóDKA Z PIEPRZEM

Ten męski sposób na wszelkie 
dolegliwości w przypadku prze-
jedzenia naprawdę się sprawdza. 
Mały kieliszek wódki (50 g), do 
posiłku lub tuż po nim, poprawia 
krążenie w jelitach i usprawnia 
trawienie, dzięki czemu organizm 
szybciej przerabia dostarczone 
pokarmy. Osoby, które nie tolerują 
wódki mogą wypić lampkę czerwo-
nego wina.

HERBATy

Herbaty mają rozmaite działanie. 
Filiżanka czarnej gorącej herbaty 

rozgrzewa, stymuluje wydzielanie 
soków żołądkowych i pomaga orga-
nizmowi trawić tłuszcze. Podobne 
działanie ma herbata zielona, która 
szybko likwiduje uczucie pełności 
w żołądku. Czerwona herbata przy-
da się, kiedy posiłek był zakrapiany 
alkoholem, likwiduje bowiem przy-
kre skutki jego działania. Wspoma-
ga też pracę wątroby, co pomaga 
uporać się z dużą ilością pokarmu.

NAPARy Z ZIóŁ I PRZyPRAW 

Wypróbuj herbatę imbirową. Moż-
na ją przyrządzić ze świeżego kłącza 
lub ze sproszkowanego imbiru. Roz-
grzewa żołądek, zwiększa produkcję 
soków trawiennych i przyspiesza 
przemianę materii. Na niestrawność 
znakomity jest napar z majeranku, 
który łagodzi wszelkie problemy ga-
stryczne wynikające z niestrawności. 
Bierzemy trzy łyżeczki majeranku, 
zaparzamy szklanką wrzątku i trzy-
mamy pod przykryciem przez 15 
minut. Pomaga również żucie natki 
z pietruszki. Dobrym lekiem na 

niestrawność jest także kminek lub 
koper. Łyżeczkę nasion popijamy 
szklanką ciepłej wody. Przy bólu 
brzucha warto sięgnąć po herbatkę 
z melisy albo rumianku. Przy prze-
dłużającej się niestrawności, zgadze i 
bólu głowy najlepiej sięgnąć po napar 
z dziurawca.

ANTIDOTUM Z OCTU WINNEGO

To ponoć sposób Kleopatry na 
rozpasanie kulinarne starożytnych. 
Skutki obfitych uczt likwidowała 
miksturą przygotowaną z łyżki 
octu winnego (najlepiej jabłkowego) 
rozmieszanego ze szklanką ciepłej 
wody, osłodzona odrobiną miodu.

Podstawą dobrego wyglądu 
ust jest zdrowe odżywianie, 
nawadnianie organizmu oraz 
systematyczna pielęgnacja za-
pobiegająca ich wysuszeniu i 
pękaniu.

Codziennie korzystaj z nawilża-
jącej pomadki o naturalnym skła-
dzie, regularnie wykonuj peeling 
lub masaż ust oraz stosuj regene-
rujące maseczki. 

Unikaj oblizywania ust na mro-
zie czy wietrze, gdyż potęguje to 
bolesne pękanie warg. 

Pamiętaj, aby nie korzystać z 
kosmetyków zawierających w skła-
dzie wysuszający i podrażniający 
alkohol. Wybieraj natomiast takie, 
które mają filtr przeciwsłoneczny 
oraz jak najwięcej naturalnych 
składników. 

Jeśli z jakiegoś powodu zda-
rzyło się, że twoje usta są suche 
i spierzchnięte należy je przede 
wszystkim regenerować, nawilżać 
oraz natłuszczać. Najlepiej jest robić 
to przy pomocy naturalnych, jadal-
nych substancji, które każdy z nas 

Składniki:
1/4 szklanki śmietany kremówki,

2 łyżeczki oliwy z oliwek,
1/2 szklanki soli gorzkiej,

1/2 szklanki cukru.

Przygotowanie: wymieszaj dokład-
nie wszystkie składniki. Peeling 

wykonuj nad zlewem, nie zapomnij 
o peelingu palców i także okolić 

paznokci.

Spierzchnięte usta. Jak je pielęgnować?

posiada w swojej domowej spiżarni. 
W okresie wzmożonego wysusze-
nia ust nie korzystaj z kolorowych 
szminek, pomadek i błyszczyków. 
Pomalowane usta nie będą wyglą-
dać estetycznie, a ponadto składniki 
tych kosmetyków mogą je jeszcze 
bardziej wysuszyć lub podrażnić.

Pamiętaj także, aby unikać 
ostrych oraz kwaśnych potraw, 
gdyż kontakt warg z jedzeniem 
może być bardzo nieprzyjemny, a 
nawet bolesny. Leczenie tak zmie-
nionej skóry warg może trwać 
nawet ponad tydzień, więc trzeba 
uzbroić się w cierpliwość. Warto w 
tym czasie, w miarę możliwości, 
unikać wychodzenia na dwór, 
szczególnie gdy są upały, mrozy 
lub silny wiatr. 

Biały peeling do dłoni ze śmietaną

Folia termiczna (folia izotermiczna). 
Jak używać koca ratunkowego?

Karambola (owoC) - właśCiwośCi 
oDżywCze. jaK jeść Karambolę?

może zmniejszyć ryzyko nowotwo-
rów jelita grubego 

- wspomaga trawienie: łagodzi 
zaparcia, wzdęcia i biegunki dzięki 
zawartości błonnika pokarmowego 

- pomaga w utrzymaniu po-
ziomu glukozy we krwi na sta-
łym poziomie, co zapobiega 
wystąpieniu cukrzycy, zespołu 
metabolicznego 

- zmniejsza ryzyko wystąpienia 
choroby niedokrwiennej serca, 
miażdżycy, udaru mózgu 

- obniża ciśnienia krwi 
- ma właściwości moczopędne, 

dzięki czemu przyczynia się do 
obniżenia stężenia toksyn w orga-
nizmie 

- ma działanie przeciwzapalne, 
może być stosowana w infekcjach 
dróg oddechowych, stanach zapal-
nych gardła 

- poprawa jakości snu 

Karambola 
- dla kogo niepolecana?

Karamboli nie powinny spo-
żywać osoby z chorobami 
nerek, ponieważ jej zjedze-
nie może powodować skutki 
uboczne, takie jak: bóle gło-
wy, nudności, dezorientację, 
drgawki a nawet może prowa-
dzić do śmierci.

Dodatkowo zbyt duże spożycie 
karamboli może zwiększyć ryzy-
ko wystąpienia kamicy nerkowej, 
ze względu na dość wysoką 
zawartość w tym owocu kwasu 
szczawiowego.

Ponadto karambola może 
wywołać odczyn alergiczny. 
Jeśli próbujesz tego owocu po 
raz pierwszy, zjedz niewielką 
ilość i sprawdź jak zareaguje 
organizm.

jak poradzić sobie z przejedzeniem?
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ciekawie i na wesoło

kapsuła w kształcie beczki Skazany na bambiego woda o smaku wina?

Melanż czas zacząć
Myju, myju ząbki

Domowa ochrona

Sam się pchał

Każdy jeździ tym, co ma

Jean-Jacques Savin, były wojskowy i pilot, podjął próbę 
przepłynięcia Atlantyku w kapsule w kształcie beczki. 
Siedemdziesięciojednolatek wyruszył z El Hierro, wyspy w 
archipelagu Wysp Kanaryjskich, i w 3 miesiące zamierza 
dotrzeć do Karaibów. Savin relacjonuje swoją podróż na 
Facebooku i jak na razie wygląda, że beczka sprawuje się 
dobrze, a pogoda jest sprzyjająca, dzięki czemu podróżnik 
może się poruszać z prędkością 2-3 km/h. Przemieszczana 
prądami morskimi beczka ma 3 metry długości i 2,10 m 
szerokości. Powierzchnia mieszkalna to 6 m2. Dzięki ilumi-
natorowi Savin może obserwować życie morskie. Kapsuła 
jest skonstruowana w taki sposób, by wytrzymać napór fal 
i ataki orek. Panel słoneczny zapewnia energię potrzebną 
do nawigowania i komunikacji. Czternastego stycznia Savin 
będzie obchodzić 72. urodziny. Na tę okazję zabrał ze sobą 
butelkę czerwonego wina. 

David Berry Junior, kłusownik z Missouri, który nielegalnie 
zabił setki jeleni, przez rok będzie musiał raz po raz oglą-
dać superprodukcję Disneya pt. “Bambi”. Sąd nakazał, by 
w ciągu rocznej kary myśliwy oglądał opowieść o jelonku 
co najmniej raz w miesiącu. Po długim, obejmującym kilka 
stanów śledztwie Berry i dwaj inni członkowie jego rodziny 
zostali w sierpniu aresztowani. Wg prokuratury, oskarżeni 
zabijali jelenie i odcinali im głowy. Potem zabrali trofea 
do domu, nie interesując się resztą ciała zwierząt. Choć 
dokładna liczba zabitych zwierząt pozostaje nieznana, wg 
Andy’ego Barnesa, agenta ds. ochrony przyrody z hrab-
stwa Lawrence, było ich kilkaset. W wyroku sędzia Robert 
George zarządził, by w trakcie rocznej odsiadki w więzieniu 
hrabstwa Lawrence Berry Junior wielokrotnie obejrzał film 
Disneya “Bambi”. Pokazy mają być organizowane przynaj-
mniej raz w miesiącu.

W Hiszpanii powstała woda o smaku wina, która pozwala 
konsumentom cieszyć się wybornym smakiem bez ryzyka 
upojenia alkoholowego. Vida Gallaecia to efekt 2-letniej 
współpracy między Bodega Líquido Gallaecia i Narodo-
wym Komitetem Badań Naukowych (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC). Ponoć finalny produkt 
smakuje jak wino, ale nie zawiera alkoholu i jest niskoka-
loryczny. Receptura to, oczywiście, tajemnica. Wiadomo 
tylko tyle, że wykorzystuje się flawonole z winogron i 
wytłoczyn po produkcji wina. Woda jest wzbogacana 
flawonolami z winogron i resztek po produkcji wina 
Godello. Produkt miał niedawno swoją premierę. Teraz 
Bodega Líquido Gallaecia szuka partnerów handlowych. 
Niedługo wodę o smaku wina będzie można kupić w 
Hiszpanii, ale ponoć winiarze widzą największy potencjał 
w rynku japońskim.


