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afera w Poddębicach! 
Kościelny 
buduje dom na 
nagrobkach...

ile ma władza?Łęczycka 
policja karze 

rencistę

Kościół 
w ozorkowie 
przestrzega

Dramat przy ul. Sikorskiego. Nie udało się 
uratować 43-letniego lokatora bloku

KOPARKI POD OKNAMI.  
LOKATORZY PYTAJĄ O INWESTYCJĘ 

to zemsta Burmistrza!
Jan Budziński nie 
jest już szefem 
Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej 
w Łęczycy. Czy po jego 
medialnych atakach 
na burmistrza można 
mówić o zaskoczeniu? 
- Nie zakneblują mi ust 
– usłyszeliśmy 
od J. Budzińskiego.
Czy konfl ikt jeszcze 
bardziej przybierze na 
sile i kto teraz pokieruje 
miejską spółką?
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to zemsta Burmistrza!
- twierdzi odwołany 
         prezes PEC
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Gm. Świnice 
Warckie

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Prace budowlane przy kościele pw. św. Andrzeja w Łęczycy 
idą pełną parą. Robotnicy skuwają stary tynk, by następnie 

oczyścić cegły i położyć nowy. Obecnie rusztowania są rozstawione 
przy frontowej ścianie kaplicy. Jak dowiedzieliśmy się na miejscu, 
termomodernizacji nie będzie, jedynie renowacja elewacji.

(zz)

Po pożarze przy al. 
Jana Pawła II miesz-

kańcy kamienicy obawiają się 
o własne bezpieczeństwo. Re-
dakcja została poinformowana, 
że to już nie pierwszy podobny 
przypadek, kiedy to lokator 
niewielkiej kawalerki stwarza 
zagrożenie dla pozostałych 
mieszkańców.

- To taki pijaczek, w ogóle nie 
myśli, że kiedyś może stać się coś 
złego, nie ma wyobraźni – to opinia 
którą usłyszeliśmy od kilku osób. 
- W mieszkaniu urządza libacje i 
stwarza zagrożenie dla porząd-
nych ludzi. Strach z kimś takim 
mieszkać w tym samym budynku.

Na miejsce przyjechały dwa 
zastępy straży pożarnej. 

-  Zgłoszenie odebral iśmy 
22 maja po godzinie 23.00. 
Dotyczyło pożaru w jednym 

z mieszkań budynku wieloro-
dzinnego. Lokal miał wielkość 
18 mkw, oszacowane straty wy-
niosły około 3 tys. zł – informuje 
Marek Mikołajczyk, rzecznik 
prasowy KP PSP w Łęczycy. - 
W mieszkaniu nie było nikogo, 
nikt też nie ucierpiał. Prawdo-
podobną przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia.

Całe szczęście, że do mieszkania 
wchodzi się nie ze wspólnej klatki 
schodowej, a bezpośrednio z po-
dwórka. Ogień objął bowiem drzwi 
wejściowe, a w pomieszczeniu nie 
ma nawet okna. 

Udało nam się porozmawiać z 
lokatorem komunalnej kawalerki. 
Uważa, że to znajomi od kielisz-
ka najpierw włamali się do jego 
mieszkania a później je podpalili. 
Jego w tym czasie nie było.

- Tego dnia trochę za dużo 

wypiłem, przewróciłem się 
gdzieś na ulicy i pogotowie 
zabrało mnie do szpitala. Byłem 
potłuczony więc zostawili mnie 
na pięć dni. Nie wiedziałem co 
tu się działo, dopiero teraz zoba-
czyłem, że był pożar. Domyślam 
się kto to zrobił. Już kiedyś raz 
mi się włamali, w niedzielę zro-
bili to ponownie, okradli mnie 
i podłożyli ogień – uważa Jan 
L. (nazwisko do wiadomości 
redakcji). - Nikt obcy by tu nie 
przyszedł, moje podejrzenia na 
pewno są słuszne, ale nie byłem 
z tym na policji.

Lokator nie uważa, żeby stwa-
rzał zagrożenie dla innych, a 
szkoda. W wielu sytuacjach przy-
dałaby się większa wyobraźnia, 
chociażby po to, by sąsiedzi mogli 
spać spokojniej.

(zz)

Uchwały i propozycje, 
które w większości do-

tyczyły pieniędzy i miejskiego 
budżetu, zdominowały ubiegłoty-
godniowe posiedzenie rady miasta. 
Nie wszystkie zyskały akceptację 
miejskich samorządowców.

Sesja miejska rozpoczęła się minutą 
ciszy poświęconą zmarłej Lucynie 
Stompce, wspaniałemu człowiekowi, 
prezesowi Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łęczyckiej, długoletniemu 
pedagogowi. W dalszej części konty-
nuowano obrady, których głównym 
tematem były zmiany w budżecie 
samorządu, większość z nich uzy-
skała akceptację radnych. Większość, 
ale nie wszystkie, bo np. oddalono 
projekt uchwały w sprawie prac 
remontowych na stadionie, o które 
zabiegali przede wszystkim łęczyccy 
lekkoatleci apelując o poprawę wa-
runków i zapewnienie odpowiednie-
go miejsca do rozwijania sportowych 
umiejętności.

- My nie jesteśmy przeciwko tej 
uchwale wypowiadając się w imieniu 

Wieloletni pracow-
nicy Zieleni Miej-

skiej, urzędnicy i strażnicy miej-
scy najprawdopodobniej już od 
przyszłego miesiąca poczują 
ulgę w domowym budżecie. 
Rada miejska przyjęła uchwałę 
wyłączającą dodatek stażowy z 
pensji zasadniczej. Dzięki temu 
wynagrodzenia będą wyższe.

O takie rozwiązanie zabiegali 
już od dawna przede wszystkim 
pracownicy ZM, którzy nie bali 
się głośno mówić o krzywdzą-
cym systemie wynagrodzeń. 
Dzięki przyjętej propozycji, 
wieloletni i doświadczeni pra-
cownicy zarobią więcej niż po-
czątkujący. Dodatek za wysługę 
lat będzie wyliczany proporcjo-
nalnie do okresu zatrudnienia 
i dodawany do pensji podsta-
wowej. 

W pierwszej kolejności wyłącze-
nie dodatku stażowego obejmie 
pracowników Zieleni Miejskiej, 

funkcjonariuszy straży miejskiej 
i urzędu miejskiego. Jak dużo ta 
decyzja będzie kosztowała łęczyc-
ki samorząd?

- W czerwcu księgowe jednostek 
zaplanują propozycje mechani-
zmu wzrostu wynagrodzeń na 
bazie uchwalonych przez radę 
miejską środków. W Zieleni Miej-
skiej do rozdysponowania będzie 
kwota 60 tys. złotych, w urzędzie 
miejskim 30 tys. zł a w straży 
miejskiej 21 tys. złotych. Plano-
wane jest, by podwyżki objęły 
już czerwcowe wynagrodzenia – 
informuje Jakub Pietkiewicz z łę-
czyckiego magistratu. - Planujemy 
również sukcesywne podwyżki 
wynagrodzeń w innych podle-
głych burmistrzowi jednostkach. 
Propozycje, po przeprowadzo-
nych symulacjach i wyliczeniach, 
zostaną przedstawione do akcep-
tacji radzie miejskiej prawdopo-
dobnie jeszcze w czerwcu. 

(zz)

Wiele dróg gmin-
nych i ulic niewąt-
pliwie wymaga 

modernizacji. Samorząd realizuje 
inwestycje drogowe, które mają po-
prawić stan infrastruktury drogowej.

- W trakcie realizacji mamy trzy 
inwestycje drogowe: Głogowiec 
– Świnice Warckie, kładziemy dy-
wanik asfaltowy o łącznej długości 2 

km, Chwalborzyce – Świnice Warc-
kie. Remontujemy też dwie ulice w 
Świnicach Warckich, Jaśminową 
i Tulipanową – mówi Krzysztof 
Próchniewicz, wójt gminy Świnice 
Warckie. - Ponadto złożyliśmy czte-
ry wnioski do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i czekamy na 
ich rozstrzygnięcie.

(mku)

DoBra wiaDoMoŚĆ. 
BĘDĄ PoDwyŻKi

Czas na remonty

odnawiają elewację

Na sesji o budżecie

wszystkich, którzy byli przeciwni, 
tylko zauważamy, że powinna być 
ona przedyskutowana na komisji 
sportu i kultury fi zycznej, czyli w 
naszej ocenie właściwej do rozważań 
w tej kwestii – wyjaśniał radny Woj-
ciech Wojciechowski.

Podobnie werdykt negatywny 
uzyskał projekt uchwały dotyczący 
lokalizacji pomieszczeń socjalnych 
dla pracowników Zieleni Miejskiej 
w budynku przy ulicy Staromiejskiej. 
Radni nie podeszli przychylnie do 

przeniesienia zaplecza socjalnego na 
Waliszew, co stawia w dużej kropce 
kwestię poprawy warunków dla 
pracowników jednostki, które w 
budynku dawnego zakładu karnego 
są tragiczne. 

Radni również nie przyjęli zmiany 
do budżetu przeznaczonej na sfi-
nansowanie zadania regulacji koron 
drzew na terenie miasta, uznając, że 
sprawą tą powinna zająć się przed-
miotowa komisja.

(mku)

LokaToRzY 
BoJĄ SiĘ 
o SWoJe ŻYcie

Lokator w spalonym mieszkaniu
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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•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[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.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

Nieduży,  czarny 
kundelek w ubie-

głym tygodniu upodobał 
sobie trawnik przy skrzyżo-
waniu ulic M. Konopnickiej i 
Kaliskiej. Mimo kilkukrotnego 
zgłaszania bezdomnego zwie-
rzęcia do służb, nie udało się 
go złapać. Jest przestraszony 
i nieufny.

To już trzecie miejsce, w któ-
rym przebywa kundelek. Miesz-
kańcy go dokarmiają i dają mu 
wodę. Niestety podejść zbyt 
blisko do niego nie można, bo 
ucieka.

- Musiał być bity i uciekł od 
właściciela – powiedziała nam 
jedna z mieszkanek, która przy-
niosła psu kawałek kiełbasy. 
- Widzę go tu już od kilku dni, 
nie pozwoli nawet się pogłaskać, 
bo od razu ucieka.

Ucieka także przed pracow-
nikami Zieleni Miejskiej, którzy 
próbowali go złapać i zawieźć 
do łęczyckiego schroniska. Dziś 
(poniedziałek) podjęta ma być 
kolejna próba. Choć mieszkań-
cy dbają o kundelka, powinien 
znaleźć się w schronisku.

(zz)

Wobec ostatnich wyda-
rzeń na łęczyckiej arenie 

politycznej, w której głównymi bo-
haterami stali się Krzysztof Lipiński, 
burmistrz miasta i Jan Budziński, 
prezes PEC wraz z żoną, ta decyzja 
nie wydaje się być dużym zaskocze-
niem. Choć kondycja miejskiej spółki 
jest, zdaniem prezesa, bardzo dobra, 
to wyniki ekonomiczne z pewnością 
nie były dla władz Łęczycy ważnym 
argumentem.

Środowe posiedzenie Rady Nadzor-
czej w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej zakończyło się odwołaniem 
Jana Budzińskiego z funkcji prezesa 
miejskiej spółki, którą pełnił od grudnia 
2014 roku. Członkowie rady wybrali 
na tym samym posiedzeniu nowego 
prezesa, Cezariusza Grabowicza.

Jakub Pietkiewicz, pełnomocnik 
burmistrza Łęczycy ds. mediów, unika 
konkretnej odpowiedzi na pytanie o 
powody zwolnienia J. Budzińskiego.  
Nie wyklucza, że ostatnie, głośne wy-
darzenia z udziałem prezesa mogły 
być jedną z przyczyn podjęcia decyzji 
o odwołaniu Jana Budzińskiego.

- Polskie przepisy pozwalają w każ-
dej chwili odwołać członków zarządu 
w tym prezesa spółki. Organ właści-
cielski i reprezentująca go Rada Nad-
zorcza mają pełną swobodę w zakresie 
doboru osób tworzących zarząd spółki. 
Przedłużający się konflikt pomiędzy 
organami spółki podsycany przez jej 
prezesa nie służył wizerunkowi łęczyc-
kiego samorządu, ale nie wiem czy była 

to bezpośrednia przyczyna podjętej 
przez Radę Nadzorczą łęczyckiego 
PEC decyzji – komentuje J. Pietkiewicz.

W tej sprawie wątpliwości nie ma 
odwołany prezes.

- Ujawniając naganne czyny włoda-
rza, liczyłem się z konsekwencjami i 
jego zemstą. Nie odwołał mnie przecież 
za efekty mojej pracy, bo te są wymier-
ne i ocenione przez fachowców, np. 
audytora bardzo wysoko. Poza tym, 
na tym samym posiedzeniu, na któ-
rym zostałem odwołany, udzielono 
mi absolutorium. Podstawą prawną 
mojego odwołania wg pełnomocnika 
burmistrza ds. mediów, pana Pietkie-
wicza, są przepisy, które pozwalają 
burmistrzowi żonglować ludźmi, nie 
wymagające tłumaczenia się z takiego 
„widzi mi się” - uważa Jan Budziński. - 
Ten pan nadmienił również, iż konflikt, 
jaki istniał między burmistrzem a mną, 
źle wpłynął na wizerunek Łęczycy. Nie 
ja ten konflikt wywołałem a wizerunek 
miasta kompromituje sam burmistrz. 
Jeżeli ktoś myślał, że zamknie mi usta 
różnymi szykanami, to się mylił.

Kim jest nowy prezes PEC-u w 
Łęczycy?

Cezariusz Grabowicz (lat 54) to 
absolwent Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Nowy prezes łęczyckiego PEC pełnił 
wcześniej kierownicze funkcje w 
samorządzie lokalnym, administracji 
publicznej i spółkach komunalnych. 
Był między innymi sekretarzem gmi-
ny Zgierz, przewodniczącym rady 

nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Sie-
radzu, wiceprzewodniczącym rady 
nadzorczej MPK Sp. z o.o. w Łodzi, 
zastępcą dyrektora łódzkiego oddziału 
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, kierownikiem 
zgierskiego biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz prezesem i dyrektorem na-
czelnym Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Zgierzu. 

(zz)

Pies był bity. Nie ufa ludziom 
Łęczyca

Łęczyca

Czarny kundelek w ub. tygodniu przebywał przy 
skrzyżowaniu ulic M. Konopnickiej i Kaliskiej

Były prezes mówi o zemście

Jan Budziński jest zdania, że 
jego odwołanie jest wynikiem 
konfliktu z burmistrzem
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Góra św. Małgorzaty

Mirosław Kaleta, samotny i scho-
rowany ojciec dwójki dzieci z 
miejscowości Marynki pod Łę-
czycą, nie może zrozumieć postę-
powania policjantów z łęczyckiej 
komendy, którzy mimo próśb 
nałożyli na niego mandat za cho-
dzenie po nieprawidłowej stronie 
ulicy. Nie byłoby w tym nic tak 
oburzającego, gdyby nie fakt, 
że po właściwej stronie jezdni 
praktycznie iść się nie da, wysoka 
trawa, brak pobocza i głęboki rów 
melioracyjny są bardziej niebez-
pieczne niż złamanie przepisu. 

Pan Mirosław szedł w stronę swo-
jego domu nie po lewej, a po prawej 
stronie ulicy – złamał przepis ruchu 
drogowego. Został zatrzymany 
przez patrol policji w pobliżu wła-
snego domu.

- Jeszcze kilkanaście metrów 
i skręcałbym do swojej bramy. 
Niestety nie zdążyłem. Podjechał 
radiowóz, policjanci zapytali którą 
to stroną ulicy powinienem iść. Pró-
bowałem negocjować, tłumaczyłem, 
że jestem samotnym ojcem, na ren-
cie chorobowej, ale nic to nie dało. 
Pokazałem też jak wygląda druga 

strona ulicy, zaproponowałem, żeby 
sami się przeszli po tych krzakach. 
Nic to nie dało – relacjonuje M. Kale-
ta. - Mandat przyjąłem. Miałem tego 
nie robić, ale kiedyś znajomy został 
ukarany za to samo wykroczenie, 
mandatu nie przyjął. Po rozpatrze-
niu sprawy przez sąd, zamiast 50 zł, 
musiał zapłacić 150 zł.

Pan Mirosław rozumie, że prze-
pisy obowiązują wszystkich tak 
samo, trzeba mieć jednak trochę 
współczucia i zrozumienia. Przepi-
sy należy egzekwować, ale kiedy fi-
zycznie można ich przestrzegać. W 
tym wypadku było to utrudnione. 

Problem z chodzeniem drugą 
stroną ulicy potwierdza też Jadwi-
ga Adamczyk.

- Kiedy prowadzę pięcioro dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat od autobusu 
szkolnego, nie jesteśmy w stanie iść 
po właściwej stronie ulicy, gdzie 
nie ma pobocza, jest głęboki rów 
i krzaki, które sięgają pod pachy 
najmłodszego dziecka. To naprawdę 
niebezpieczny odcinek a policja za-
miast zgłosić problem do zarządcy 
drogi, woli karać mandatami – 
mówi pani Jadwiga. - Mój mąż już 
dostał dwa upomnienia właśnie za 
to samo.

M. Kaleta po otrzymaniu manda-
tu stara się już chodzić po przepiso-
wej stronie jezdni, choć przyznaje, 
że nie jest ani wygodnie, ani bez-
piecznie. Pewnego razu przejeżdża-
jący obok niego samochód uderzył 
go w rękę lusterkiem.

- No trudno, teraz muszę ryzy-
kować, nie stać mnie na kolejny 
mandat, bo upomnienia nie chcieli 
mi dać. Zawsze to 50 zł więcej do 
budżetu państwa – mówi pan Mi-
rosław. - Może jak dojdzie w tym 
miejscu do tragedii to ktoś w końcu 
zadba o bezpieczeństwo pieszych.

Co ciekawe, nasz Czytelnik został 
ukarany mandatem podczas poli-
cyjnej akcji „Niechronieni”, która 
ukierunkowana jest na zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów jako uczestników ruchu 
drogowego. W trakcie jednodniowej 
akcji, funkcjonariusze zarejestrowa-
li 11 wykroczeń popełnionych przez 
pieszych, którzy przechodzili przez 
jezdnię w miejscu niedozwolonym 
lub poruszali się nieprawidłową 
stroną drogi. Wystawili 19 man-
datów karnych i zastosowali 7 
pouczeń.

Czy taka forma „zwiększania 
bezpieczeństwa pieszych” przynosi 

efekty? Być może tak, ale wśród 
ukaranych na pewno budzi duże 
niezadowolenie i rozżalenie. 

Należy podkreślić, że niewyko-
szonych poboczy na terenie całego 
powiatu jest mnóstwo. Wysokie tra-
wy utrudniają widoczność i stwa-
rzają niemałe zagrożenie zarówno 

dla pieszych jak i dla kierujących 
pojazdami. Nie ma znaczenia czy 
chodzi o drogi gminne, powiatowe, 
czy wojewódzkie, problem jest na 
tyle szeroki, że instytucje odpowie-
dzialne powinny zacząć działać w 
tym temacie.

(zz)

Czas zajrzeć do port-
feli łęczyckim samo-

rządowcom. Niektórzy zgromadzili 
pokaźne sumy pieniędzy, inny „ko-
lekcjonują” nieruchomości i spła-
cają ogromne kredyty. Są też tacy, 
którzy mimo pokaźnych zarobków 
nie odłożyli na koncie ani złotówki. 

Burmistrz Krzysztof Lipiński
Nie zgromadził żadnych środków 
pieniężnych 
Zarobił w ub. roku 139.990 zł
Posiada: dom o pow. 240 mkw. 
wartość ok. 700.000 zł, działkę o pow. 
6.000 mkw. wartość 300.000 zł, oraz 
działkę o pow. 1.600 mkw. wartość 
100.000 zł.

Zastępca burmistrza Krzysztof  
Urbański
Nie zgromadził na koncie żadnych 
środków pieniężnych
Dochody jakie uzyskał: 1. Do-
chód radnego RM – 2872,16 zł; 2. 
Dochód radnego RN „Łęczycanki” 
- 4942,57 zł; Dochód ze stosunku 
pracy ZK Garbalin – 22276,48 zł; 
Dochód z tyt. odejścia na emerytu-
rę – 90689,12 zł; Dochód z wyna-
grodzenia rocznego ZK Garbalin 
– 92450,0 zł; Dochód ze stosunku 
pracy w UM – 77463,50zł.
Posiada: Dom w trakcie budowy o 
pow. 140 mkw. wartość 260000 zł, 
mieszkanie o pow. 39,96 mkw. wartość 
340 tys. zł; mieszkanie 50,92 mkw. 
wartość 350 tys. zł; 1/2 mieszkania 
o pow. 48 mkw. wartość 60 tys. zł; 
działka o pow. 1900 mkw. wartość 
100000zł.
Spłaca kredyty (stan podany na dzień 
31.12.2015 r.): dwa hipoteczne na łącz-
ną kwotę 584722,54 zł, gotówkowy 
na kwotę 58247,50 zł i odnawialny na 
sumę 41470,65 zł.
Samochody: Opel Antara z 2007 r. 
wartość 30 tys. zł, hyundai ix20 z 2011 
r. wartość 30 tys. zł.

Sekretarz Renata Brygier (zwolniona 
z pracy w połowie maja)
Oszczędziła: 1723 zł
Z tytułu zatrudnienia w UM zarobiła 
87735,73 zł.
Nie posada domu, mieszkania, działki 
ani samochodu wartego pow. 10 tys. 
zł.

Skarbnik Anna Kochańska (złożyła 
wypowiedzenie)
Ma na koncie: 1084 zł
Dochód: ze stosunku pracy 99823,04 
zł; z tytułu najmu 5950 zł.
Posiada: Dom o pow. 160 mkw. 
wartość 500 tys. zł; mieszkanie o 
pow. 38,81 mkw. wartość 175228 zł; 
mieszkanie o pow. 37,92 mkw. wartość 
181552 zł; gospodarstwo rolne o pow. 
1,074 ha wartość 16 tys. zł; 1/3 nieru-
chomości zabudowanej o pow. gruntu 
640 mkw. wartość 186 tys. zł.
Samochody: skoda octavia z 2002 r, 
kia rio z 2014 r.
Spłaca dwa kredyty hipoteczne: (stan 
do spłaty na dzień 3.12.2015r.) we 
frankach szwajcarskich – 88278 CHF; w 
złotówkach – 171154 zł.

Radny Paweł Kulesza (Przewodni-
czący RM)
Zaoszczędził: 38153,06 zł
Posiada mieszkanie o pow. 59 mkw. 
wartość 150 tys. zł
Zarobił: z tyt. zatrudnienia – 63383,00 
zł; dieta radnego – 9166,52 zł

Radna Marta Arkuszewska (Wice-
przewodnicząca RM)
Na koncie zgromadziła 2700 zł
Dochód: z tyt. zatrudnienia – 30898, 
79 zł; dieta radnej – 9544,96 zł

Radny Tomasz Baranowski
Zarobił: Ze stosunku pracy 21718,48 
zł; z umowy zlecenia 6720 zł; dieta 
radnego 8368, 84 zł
Posiada mieszkanie  o pow. 51,99 
mkw. wartość 150 tys. zł.

Radny Tomasz Czajkowski
Na lokacie ma 6 tys. zł
Dysponuje mieszkaniem o pow. 24 
mkw. wartości 70 tys. zł
Wzbogacił się z diety radnego o 
7724,43 zł, z umowy o pracę 44996,74 
zł (dochód), 46665,46 zł (przychód).
Samochód: peugeot partner z 2006 r.

Radny Damian Czerwiński
Nieruchomości: działka budowlana o 
pow. 800 mkw., wartość 14 tys. zł
Z tyt. prowadzonej działalności go-

spodarczej osiągnął dochód 12566, 63 
zł; dieta radnego: 7970,95 zł.
Samochód: opel astra z 2006 r. war-
tość 12 tys. zł
Spłaca trzy kredyty: pozostało łącznie 
13329,95 zł

Radny Andrzej Domagała
Ma 16498 tys. zł w gotówce i 1600 zł 
w papierach wartościowych
Posiada dom o pow. 99 mkw. o wartości 
300 tys. zł; łąkę o pow. 1,2900 ha wartość 
5 tys. zł i działkę o wartości 35 tys. zł
Wzbogacił się o 8569,69 zł z tytułu 
diety radnego oraz o 69973,18 zł ze 
świadczenia emerytalnego
Samochód: renault laguna z 2010 r. o 
wartości 30 tys. zł

Radny Marek Jóźwiak
Zgromadził 9 tys. zł
Ma mieszkanie warte 180 tys. zł o 
pow. 71,79 mkw. oraz drugie o warto-
ści 120 tys. zł, pow. 48,61 mkw.
Zarobił: 60810,76 zł – z tyt. zatrudnie-
nia; 2400 zł – z tyt. najmu mieszkania 
oraz 8863,84 zł z diety radnego
Samochód: renault clio z 2008 r. o 
wartości 18 tys. zł
Dwa kredyty hipoteczne we frankach 
szwajcarskich: do spłaty (stan na 
31.12.1015r.) 96762 CHF, kredyt odna-
wialny – 17 tys. zł

Radny Zenon Koperkiewicz
Na koncie odłożył 3 tys. zł
Posiada mieszkanie warte 130 tys. zł o 
pow. 43,5 mkw
Dochód z diety radnego: 10626 zł, 
emerytura: 34459,92 zł

Radny Paweł Kurczewski
Zaoszczędził: 48442,14 zł
Ma mieszkanie spółdzielcze lokator-
skie o pow. 59 mkw. i działkę letnisko-
wą o pow. 17 arów wartą 50 tys. zł
W ub. roku wzbogacił się o 103755,78 
zł (emerytura i stosunek pracy) oraz o 
3557,60 (dieta radnego)
Samochód: renault megane z 2012 r. 

Radny Robert Łukasiewicz
Oszczędności 61 tys. zł
Mieszkanie: 48,16 mkw. wartość 144 

tys. zł
Zarobił: Ze stosunku pracy – 
59564,87 zł, jako radny RM „Łęczy-
canka” - 4942,57 zł, jako radny RM 
– 8531,30 zł

Samochód: skoda octavia z 2002r. 
wartość 14 tys. zł
Kredyt hipoteczny: do spłaty pozosta-
ło 42207,52 zł

Radny Tomasz Pijewski
Dom o pow. 321 mkw. wartość 400 
tys. zł
Z tyt. prowadzonej działalności zaro-
bił 68568,14 zł (przychód), 9387,18 zł 
(dochód). Dieta radnego: 8630,28 zł
Kredyt hipoteczny we frankach szwaj-
carskich – 70040 CHF

Radny Krzysztof Razik
Zgromadził na koncie 37974,39 zł
Nieruchomości: Dom o pow. 350 
mkw. wartości 650 tys. zł; dom o pow. 
160 mkw. o wartości 250 tys. zł
Zarobki: z tyt. prowadzonej działalno-
ści – 134110, 29 zł (przychód), 1943,36 
zł (dochód); dieta radnego 7969,51 
zł; jako członek komisji alkoholowej – 
1591,20 zł
Samochody: kia soul z 2009 r. wartość 
18 tys. zł; opel astra z 2011 r. wartość 
25 tys. zł
Kredyt: do spłaty 24222, 26 zł

Radny Wojciech Wojciechowski
Nieruchomości: Dom o pow. 170 mkw. 
z działką o pow. 4000 mkw. o wartości 
400 tys. zł; 1/2 nieruchomości polnej 
o pow. 27 arów, wartość 10 tys. zł
Dochód: Z tytułu zatrudnienia – 31200 
zł; dieta radnego – 8863,84 zł
Kredyt hipoteczny: (stan na dzień 
31.12.2015 r.) 136110 zł

Radny Marcin Zasada
Zgromadzone środki pieniężne: 
163000 zł; 100 euro
Zarobki: Z tyt. prowadzenia działal-
ności gospodarczej – 152860,16 zł 
(przychód), 115316,44 zł (dochód); z 
tyt. zatrudnienia – 31910,21 zł; z diety 
radnego – 8247,73 zł

Radny Karol Zieliński
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 
48,17 mkw. o wartości 144 tys. zł, dział-
ka pow. 725 mkw., wartość 7 tys. zł
Dochody: dieta radnego – 8566,07 zł; 
renta – 23853,50 zł

Póki co jedna ścieżka 
rowerowa na ul. Kali-

skiej i jedna dzielona z chodnikiem 
w al. Jana Pawła II musi wystarczyć. 
Rowerzyści w mieście nie mają 
lekko. Zazwyczaj jeżdżą po chodni-
kach lub ulicach. Denerwują się pie-
si, kierowcy oraz sami rowerzyści.

Od kiedy zrobiło się ciepło, rowe-
rzystów w Łęczycy przybyło. Jedni 
jeżdżą do pracy, inni na zakupy a 
jeszcze inni dla przyjemności. Szko-
da, że nowych ścieżek rowerowych 
na razie nie będzie, są jednak plany, 
by było ich więcej.

- W Łęczycy mamy obecnie jedną 
ścieżkę rowerową zbudowaną w cią-
gu ulicy Kaliskiej. Planujemy kolej-
ną ścieżkę na ul. M. Konopnickiej na 
odcinku od Kaliskiej do Popiełuszki. 
Została ona uwzględniona w doku-
mentacji technicznej zaplanowanej 
przebudowy – informuje Jakub 
Pietkiewicz, doradca burmistrza 
ds. komunikacji społecznej. - Za-
mierzamy w kolejnych latach budo-
wać ścieżki rowerowe na terenach 
uznawanych przez łęczycan za 
rekreacyjne. Na pewno powinny się 
pojawić dookoła zalewów miejskich, 
co zresztą zostało uwzględnione w 
przygotowanej koncepcji. 

(zz)

Dla rowerzystów 
bez zmianKto zysKał najwięcej?

Pan Mirosław pokazuje zarośnięte pobocze

Dostał mandat, bo... szedł nie tą stroną drogi 
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Wicestarosta Piotr 
Binder, który jako 

prezes OSP w Poddębicach, wy-
powiadał się w ubiegłotygodnio-
wym numerze Reportera, został 
skrytykowany przez Tomasza Ka-
pitułę - przedstawiciela druhów 
stojących w opozycji. 

- Pragnę nadmienić, iż nie jest 
naszą intencją rozstrzyganie spraw 
spornych na łamach gazety, o czym 
pan Binder dobrze wie – napisał do 
gazety T. Kapituła. - Jednakże pan 
wicestarosta nie pozostawia nam 
innego wyboru. Pragnę, by drodzy 
czytelnicy dowiedzieli się o tym, że 
wyjaśnieniem powstałych niepra-
widłowości  i nieprzestrzeganiem 
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 
oraz zapisów Statutu OSP w Poddę-
bicach podczas Walnego Zebrania w 
dniu 13 lutego 2016 r. (to główny po-
wód sporu) zajął się na nasz wniosek 
organ nadzorujący stowarzyszenia 
– starosta powiatu poddębickiego. 
Mamy głęboką nadzieję, że na 
ostateczną decyzję nie będzie miał 
wpływu wicestarosta Binder, choć 
na tą czekamy od początku kwiet-
nia. Druh Binder nie wspomniał 
również o tym , że Sąd Gospodarczy 
dla Łodzi-Śródmieścia  jest w trakcie 
rozpatrywania wniosku złożonego 
do KRS po Nadzwyczajnym Zebra-
niu Członków OSP, które odbyło się 

Pijani rodzice, którzy 
w piątkowy ranek 

opiekowali się swoimi dziećmi, 
będą tłumaczyć się przed sądem 
rodzinnym. Za narażenie dzieci 
na niebezpieczeństwo, może 
im grozić kara nawet do 5 lat 
więzienia.

O godzinie 8.25 dyżurny poddę-
bickiej komendy otrzymał infor-
mację, że w jednym z domów w 
Uniejowie prawdopodobnie pijani 
rodzice opiekują się dwójką małych 

dzieci. Na miejsce natychmiast 
został skierowany patrol policji. 
Badanie trzeźwości wykazało, że 
38-letnia matka ma prawie 0,4 a 
43-letni ojciec 3 promile alkoholu 
w organizmie. Dzieci w wieku 5 i 6 
lat zostały przekazane pod opiekę 
rodzinie zastępczej. Teraz nieod-
powiedzialnymi rodzicami zajmie 
się sąd rodzinny, który sprawdzi 
czy zachowanie opiekunów nie 
zagrażało bezpieczeństwu dzieci. 

(stop)

Tego dnia wszystkie dzieci nie zapominają 
o swoich kochanych mamach. Obdarzają 
je kwiatami, prezentami, buziakami, ale 
przede wszystkim wyrażają swoją mi-
łość oraz kierują do nich ciepłe życzenia, 
płynące prosto z serca. W amfiteatrze 
przy uniejowskim zamku odbyła się wiel-
ka uroczystość poświęcona kochanym 
mamom z okazji ich święta. Na wstępie 
Romana Kozińska, dyrektor przedszkola, 
przywitała wszystkich gości ciepłymi 
słowami, złożyła wszystkim mamom ży-
czenia w imieniu organizatorów i zaprosiła 

na występy w wykonaniu dzieci. Wszystkie 
dzieci w tym dniu wyglądały wyjątko-
wo. Świetnie zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, taneczne, 
wokalne, a także grę na instrumentach 
perkusyjnych do utworów „Bravade” 
i „Orzeszek” oraz inscenizację, pt. 
„Dwie mamy”, na podstawie utworu 
D. Gellner. Na zakończenie, wzruszone 
i szczęśliwe mamy, zostały obdarowane 
laurkami z życzeniami od swoich ukocha-
nych pociech. 

Info: UM

materiał promocyjny

Dzień Matki w Uniejowie

Pijani roDzice 
Uniejów  

Poddębice

Poddębice

oDPowieDź ToMasza KaPiTUły

Czy można mówić o porozumieniu?

Tomasz Kapituła negatywnie 
ocenia prezesa OSP

w kwietniu 2016 r. Mówienie więc o 
ostatecznym rozwiązaniu sporu jest 
dalece niestosowne. Deklaracja dh 
Bindera, iż robi wszystko by rozwiać 
spory i wzajemne pretensje są dale-
kie od prawdy, ponieważ ostatnie 
działania jedynie podsycają spór, a 
nie dążą do jego załagodzenia. To 
nie wyciągnięcie ręki na zgodę lecz 
ustawienie na siłę „malutkich” w 
szeregu. Pomimo wszystko mamy 
nadzieję, że nie jest to walka z wia-
trakami.

(stop)

Okazuje się, że 
wcale nie jest ła-

two dostać się do miejskiego 
parku. Brama od strony kom-
pleksu basenów termalnych jest 
zamknięta. Jednak nie prze-
szkadza to, aby tuż przy 
niej wisiała tabliczka 
z informacją o go-
dzinach otwarcia 
„Ogrodu zmy-
słów”. 

Zask a kuje 
fakt, że nie każ-
dym wejściem 
dostaniemy się 
do parku. Tym bar-
dziej, że droga łączą-
ca park z basenami 
wydaje się natural-
nym połączeniem 
dwóch obiektów rekreacyjnych. 
Problemem może być jedynie stan 
traktu biegnącego przez pole. W 
piaszczystej drodze jest pełno dziur 
i nierówności. Nie wygląda to zbyt 

atrakcyjnie.
Po przebyciu 

polnej drogi za-
staliśmy w ub. 
tygodniu za-
mkniętą bramę 

parku.
- 

Tędy pan nie wej-
dzie – usłyszeliśmy 
od pracownika ko-
munalnego. - Trzeba 

przejść do furtki, od 
strony ul. Mickiewicza. 

To jest wjazd gospodar-
czy.

Mężczyzna otworzył 
jednak bramę reporte-

rowi. Zastrzegł, żeby w przyszłości 
korzystać z innych wejść. 

Czy wejście do parku od strony 
basenów zawsze będzie zamknięte dla 
mieszkańców?

Pracownik komunalny otworzył bramę. Zastrzegł 
jednak, że zrobił to w drodze wyjątku 

Wydaje się, że póki miasto nie 
wyremontuje drogi łączącej park z 
basenami, tak właśnie będzie. 

(stop)

Polna droga do parku 
– od strony basenów – 
jest w fatalnym stanie

Do parku z problemami

Dywany kwiatowe to już tradycja tego miejsca, która sięga początku XIX wieku. Mieszkańcy każdego domu układają 
własną część dywanu. Spycimierz leży zaledwie kilka km od Uniejowa, na czas Bożego Ciała wieś odwiedza wielu 
turystów. Jak wyglądają przygotowania? Od poniedziałku do środy trzeba zbierać kwiaty. Pochodzą z okolicznych pól 
i ogrodów. Na ułożenie paru metrów kwiatowego kobierca potrzeba wielu koszy płatków i liści. Najpierw rysowane 
są wzory kredą albo usypuje się je z piasku. To on utrzymuje płatki, by nie rozlatywały się i nie mieszały. Wzory są 
bardzo różne. Na wielu widać wizerunek Eucharystii, ale są też elementy nie do końca związane z religią, np. wzory 
geometryczne, słoneczka, ptaki, drzewa. W pobliskim Wilamowie można też oglądać ozdobioną przez uczniów trasę 
w innej, nieco mniej „ulotnej” odsłonie. Ponad 200-letnia tradycja ze Spycimierza doczekała się interpretacji, która 
zachwyca rok w rok na nowo.

Boże ciało w spycimierzu 
Fo

t. 
U
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ni
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ów
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- Nie do wiary! - 
oburza się nasza 

Czytelniczka, która w sprawie 
Franciszka Ł. (kościelnego z 
miejscowej parafi i) zadzwoni-
ła do redakcji. - Czy nie ma dla 
niego świętości? Do budowy 
domu wykorzystuje nagrobki 
z cmentarza.

Kontrowersyjny temat z całą 
pewnością wzbudza emocje. 
Dla wielu osób wierzących bu-
dowanie fundamentu z nagrob-
ków, na których wciąż znajduje 
się chrześcijańska symbolika, 
jest karygodne. Kościelny nie 
ma sobie jednak nic do zarzu-
cenia.

Mieszkańcom 
mocno dał się 

we znaki remont drogi prze-
lotowej. Miasto przez ponad 
tydzień było kompletnie za-
korkowane. Denerwowali 
się nie tylko zmotoryzowani, 
ale również pracujący przy 
remoncie wraz z osobami 
kierującymi ruchem. 

- Ja już nie wyrabiam – usły-
szeliśmy od jednego z pracow-
ników. - Kierowcy się na mnie 
wydzierają, bluźnią. Jestem od tego, 
aby kierować ruchem a nie wysłu-
chiwać pretensji. Wielu kierowców 
nie może zrozumieć tego, że jak jest 
zakaz wjazdu, to należy się do tego 
stosować. 

Podczas prac na ulicy wprowa-
dzony był ruch wahadłowy. Pomi-

mo tego niektórzy kierowcy, nie 
czekając na swoją kolej, wjeżdżali 
pod prąd. Inni próbowali wjeżdżać 
w uliczki objęte zakazem wjazdu. 
Zdezorientowani byli też piesi. 

- No i jak teraz mam przejść na 
drugą stronę jezdni – pytała na-
szego reportera pani Wanda. - Po-
wiesili taśmę tuż przed przejściem 

dla pieszych, a drugiego nie 
wyznaczyli. 

Na szczęście, harmider to już 
przeszłość. Należy mieć nadzie-
ję, że wyremontowana droga 
długo służyć będzie kierowcom. 
Szkoda jedynie, że zapomniano 
o chodnikach. W niektórych 
miejscach trotuary aż proszą się 
o naprawę. 

(stop) 

Od wprowadzenia 
zmian w ruchu na 

ul. Mickiewicza minęło już trochę 
czasu. Jednak wciąż są kierowcy, 
którzy są na bakier z przepisami. 
Lekceważą jeden kierunek jazdy i 
jadą pod prąd. 

(stop)

Głośna sprawa przystanku przeniesionego w Borkach 
Lipkowskich znalazła swój epilog na sesji gminnej. 

Samorządowcy – pomimo krytycznych opinii niektórych mieszkańców 
– postanowili, że nie będą wprowadzać zmian i pozostawią przystanek 
w tym miejscu, w którym się obecnie znajduje. Inicjatorem przeniesienia 
przystanku był Paweł Gogulski, przewodniczący rady gminy.

(stop) 

PoD PrĄDradni ws. przystanku 

Niektórzy mieszkańcy żądali przeniesienia przystanku w inne 

miejsce 

UFF... nareszcie Koniec 

Nerwy kierowców i robotników

W czasie remontu tworzyły się kilometrowe korki 

Kierujący ruchem mieli sporo słownych utarczek z kierowcami

oburza się nasza 
Poddębice - Nie do wiary! - 

oburza się nasza 

- Nie ma mowy o świętokradz-
twie – zapewnia Franciszek Ł. 
- Nie zrobiłem niczego złego. W 
sposób jak najbardziej legalny 
uzyskałem dostęp do nagrobków. 
Być może powinienem jedynie 
wcześniej skruszyć płyty, aby aż 
tak nie rzucały się w oczy. 

To prawda. Nagrobki leżą tuż 

przy drodze, na obrzeżach Pod-
dębic. Wśród płyt nagrobnych są 
inskrypcje z nazwiskami osób 
zmarłych, krzyże. Gruzowisko 
widać z daleka. Ludzie nie mogą 
zrozumieć kościelnego. 

- Co mu przyszło do głowy? 
- pyta jeden z mieszkańców, 
którego spotkaliśmy na osiedlu 
na którym dom stawia kościelny. 
- Jeśli już chciał wykorzystać te 
nagrobki, to powinien je wcze-
śniej dokładnie skruszyć. Nie 
może być tak, że do dołu pod 
fundament wrzuca się krzyże lub 
tablice z nazwiskami zmarłych. 

O sprawie próbowaliśmy po-
rozmawiać z proboszczem pa-
raf i i.  Nie zastal iśmy jednak 
duchownego. 

Warto wspomnieć, że likwido-
wanie starych nagrobków jest po-

Wśród gruzu znajdują się 
krzyże

Nagrobki jako fundament 
pod dom!

fundamentów pod nowy po-
mnik. Wówczas o profanacji 
mowy być nie może. Czasami 
jednak na prośbę rodziny zmar-
łego po prostu płyty wywozi 
się na gruzowisko. Należycie 
trzeba też postępować z symbo-
liką religijną, aby nie pojawił się 
zarzut świętokradztwa. 

tekst i fot. (stop)

Na niektórych płytach można odczytać nazwiska zmarłych 

wszech-
ne na wielu 
cmentarzach. 
S t a r e  p ł y t y 
wymienia się 
na solidniej-
sze i droższe 
z granitu. W 
takich przy-
padkach - jak 
twierdzi je-
den z właści-
cieli zakładu 
kam ien iar-
skiego - sta-
re elementy 
nagrobków 
najczęście j 
kruszy się 
i wykorzy-
s t u j e  d o 
murowania Kościelny jest pewien, że nie popełnił profanacji
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 188: Chleb i woda, nie ma głoda.

UŚMiecHnij siĘ
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UŚMiecHnij siĘ
* Pewien pan odbiera telefon: 
- Dzień dobry. Czy mogę z Jolą? - 
pyta głos w telefonie. 
- Żony nie ma w domu. 
Wiem, słychać w słuchawce. Jest u 
mnie. Pytam tylko, czy mogę?

***
* Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośred-
nictwa pracy i pyta: 
- Czy jest praca dla absolwenta? 
- Oczywiście, że tak! Pensja 5000 zł, komórka i samo-
chód służbowy. 
- Pani żartuje?! 
- Sam pan zaczął... 

***
* Sypialnia. Żona stoi naga przed lustrem i mówi do 
męża: 
- Czuję się okropnie. Jestem stara, gruba i brzydka. 
Mógłbyś chociaż powiedzieć mi jakiś komplement! 
- Masz bardzo dobry wzrok. 

***
* W mieszkaniu dzwoni telefon. 
Słuchawkę podnosi ojciec trzech dorastających córek i 
słyszy, jak ktoś ciepłym barytonem pyta: 
- Czy to ty, żabko? 
- Nie, tu właściciel stawu... 

***
* Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny - mówi 
klient do sprzedawcy. 
- To ma być niespodzianka? - pyta zdziwiony ekspedient. 
- Tak, bo syn spodziewa się motocykla. 

***
* Rozmawiają dwaj kumple. 
- Słyszałem że twoja żona rozbiła twoje nowe Porsche. 
Stało jej się coś? 
- Jeszcze nie, zamknęła się w łazience... 

Zupa musztardowa
Składniki:
1,5 litra bulionu drobiowego 
(może być z kostki)
pół szklanki słodkiej śmietany
pół szklanki kwaśnej śmietany
4 łyżki musztardy francuskiej z 
ziarenkami
2 łyżki musztardy delikatesowej
2 żółtka
szklanka startego na średnich 
oczkach tarki, żółtego sera
sól, pieprz
pół pęczka szczypiorku
50 dag wieprzowego mięsa mie-

lonego
bułka kajzerka
jajko
2 kopiate łyżki musztardy 
delikatesowej
sól, pieprz
pół pęczka szczypiorku
olej do smażenia

Etapy przygotowania:
Bulion zagotowujemy, doda-
jemy musztardy, mieszamy, 

odstawiamy z ognia. Podbi-
jamy śmietanami rozkłóconymi z 
żółtkami. Doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem, wrzucamy starty 
żółty s  er i mieszamy intensyw-
nie, by się rozpuścił. Dodajemy 
szczypiorek. Bułkę namaczamy i 
odciskamy mocno. Mięso łączy-
my z bułką, jajkiem, musztardą, 
szczypiorkiem, przyprawiamy. 
Formujemy małe klopsiki i smaży-
my je na rozgrzanym oleju. Zupę 
podajemy z klopsikami i dekoru-
jemy zieleniną.

Makaron razowy na słodko z 
truskawkami
Składniki:
40 dag mąki pszennej razowej 
4 jajka
50 dag truskawek 
4 łyżki brązowego cukru 
20 dag twarogu

Etapy przygotowania:
Mąkę i jajka wymieszać, zagnieść cia-
sto. Rozwałkować je i za pomocą ma-
szynki do makaronu lub noża pokroić 

w szerokie tagliatelle. Ugotować 

je w lekko posolonej wrzącej 
wodzie, przelać zimną wodą. 
Truskawki umyć, pokroić, zasy-
pać cukrem. Twaróg pokruszyć, 
włożyć do miseczek, przy  kryć 
warstwą truskawek zmieszanych 
z makaronem.

Pudding z gruszek i mleka 
sojowego
Składniki:
1 filiżanka waniliowego mleka 
sojowego
6 średnich gruszek

3 duże jajka
8 łyżek miodu
pół fi liżanki cukru brązo-
wego 
2 łyżki skrobi kukurydzianej

Etapy przygotowania:
Umyć gruszki i usunąć skórkę, 
przekroić, usunąć nasiona i 
pokroić na małe kawałeczki. 
Ubić w misce jajka z cukrem 
i miodem. Następnie dodać 

do mieszanki mleko sojowe, skrobie 
kukurydzianą i małe kawałeczki 
gruszki. Wymieszać wszystko do-
kładnie i umieścić w f  oremkach 
posmarowanych lekko karmelem. 
Foremki puddingowe umieścić 
w wypełnionej do połowy wodą 
brytfanny i wstawić do rozgrza-
nego do 180 stopni piekarnika na 
45-50 minut. Wyjąć z piekarnika i 
pozostawić aż ostygnie. Następnie 
włożyć pudding do lodówki na 
kilka godzin, aż zupełnie się zetnie. 
Obrócić „do góry nogami”, wyjąć z 
foremek i serwować zimne.
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Tradycyjnie ulicami miasta przeszli wierni w uroczystości Bożego Ciała. Skupienie, modlitwa i wspo-
mnienie Ostatniej Wieczerzy oraz Przeistoczenie chleba i wina towarzyszyły mieszkańcom, którzy 
przeszli do czterech ołtarzy, usytuowanych przy pl. T. Kościuszki, Zespole Szkół im. J. Grodzkiej, Domu 
Pomocy Społecznej i klasztorze ojców Bernardynów. Na zakończenie uroczystości wierni otrzymali 
błogosławieństwo. 

Procesja w łęczycy
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błogosławieństwo. 
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Ozorków 

Ozorków 

ogłoszenie płatne

Laborantka, która jest 
oskarżana o zbieranie 

podpisów sprzeciwu przeciwko rze-
komej likwidacji laboratorium wraz 
z innymi mieszkańcami przyszła na 
sesję miejską. Andrzej Fijałek, dyrek-
tor Miejskiej Przychodni Zdrowia, nie 
przyjął tłumaczeń pracownicy. 

- Usłyszałem na sesji o jakichś spo-
łecznych przesłankach zorganizowa-
nia akcji, którą śmiało można nazwać 
celowym szkalowaniem dobrego 
imienia przychodni – mówi szef MPZ. 
- Nie potrafię zrozumieć tłumaczenia, 
że podpisy były zbierane, bo ktoś coś 
usłyszał na mieście o likwidacji labora-
torium. A jeśli już ktoś ma wątpliwości, 
to powinien od razu przyjść z tym do 
mnie. Laboratorium nie będzie ani 
przekształcane, ani likwidowane. 

O sprawie pisaliśmy obszernie w 
ubiegłotygodniowym numerze Re-
portera. Przypomnijmy, że laborantce 

grozi dyscyplinarne zwolnienie z 
pracy. Zbieranie podpisów wśród 
mieszkańców – także w przychodni 
zdrowia – nie było uzasadnione. Dy-
rektor Fijałek, oprócz rozmów z radcą 
prawnym, wysłał też informacje do 
Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

(stop)

Nie udało się ura-
tować 43-letniego 

Tomasza Z., lokatora jednego 
z bloków przy ul. Sikorskiego. 
Akcja pogotowia ratunkowego 
wzbudziła duże zainteresowa-
nie. W tej sprawie otrzymaliśmy 
maile i zdjęcia od naszych Czy-
telników. Jedna z mieszkanek 
podejrzewała, że zgon 43-latka 
był wynikiem samobójstwa. 

- Nie rozumiem dlaczego ratow-
nicy medyczni, po tym jak przy-
jechali pod blok, po zakończonej 
akcji po prostu sobie odjechali. 
Przecież powinni poczekać na 
policję. Przecież zawsze tak jest, 
gdy ktoś się powiesi – czytamy w 
piśmie od mieszkanki osiedla.

Czy lokator bloku faktycznie się 
powiesił?

- Ależ skąd – odpowiada zasko-
czona matka Tomasza Z. - Mój 
syn miał atak serca. Przyjechały 
na miejsce dwie karetki, akcja re-
animacyjna trwała ponad godzinę. 
Niestety, nie udało się go uratować. 
Nie rozumiem dlaczego ktoś twier-
dzi, że syn popełnił samobójstwo. 

Nie tylko informacja o rzeko-
mym samobójstwie syna była 
ogromnym zaskoczeniem dla 

matki 43-latka.
- Nikt nie spodziewał 

się tej tragedii, bo syn 
wcześniej nie skarżył się 
na serce – usłyszeliśmy. 
- Nie był stary. Nie po-
winno się to wydarzyć...

Kardiolodzy podkre-
ślają, że wśród zawa-
łowców są coraz młod-
si ludzie. Pacjentów 
w wieku 30 – 40 lat 
jest coraz więcej. Mało 
tego, dla wielu jest 
zbyt późno na ratu-
nek, bo są przekonani, 
że zawał to przecież 
nie ich problem, a ból 
w klatce piersiowej to 
zgaga lub nerwoból. 
Palenie papierosów, 
wysoki cholesterol, 
przemęczenie, brak aktywności 
fizycznej, złe odżywianie oraz 
brak nawyku badań profilak-
tycznych (co szczególnie ważne 
u osób rodzinnie obciążonych 
chorobami serca) – to główne 
przyczyny zawałów.  Większość 
młodych pacjentów z zawałem 
to mężczyźni.

(stop)

Rozpoczął się kolejny etap nasadzeń roślin ozdobnych na miejskich 
skwerach i zieleńcach. W donicach zainstalowanych na latarniach 
wokół placu Jana Pawła II pojawiły się surfinie, na skwerze przy 
kościele na Adamówku posadzono begonie i aksamitki, a w 20 no-
wych donicach usytuowanych wzdłuż ulicy Starzyńskiego pojawiły 
się pelargonie, werbeny i fuksje.
W najbliższych dniach zostaną także posadzone rośliny ozdobne na skwe-
rze przy Sienkiewicza, na 
wysepce przy wjeździe do 
Ozorkowa od strony Zgierza, 
zostaną także wymienione 
rośliny, posadzone w marcu, 
w donicach i gazonach przy 
alejach Wyszyńskiego. 

(stop) 

ciąg dalszy afery na sesji 

W MPZ pojawiły się 
informacje, że laboratorium 
nie będzie likwidowane

Kolorowy ozorków 

Dramat na siKorsKiego

Nasza 
Czytelniczka 
przysłała 
zdjęcie karetek 
pogotowia. 
Niestety, lokatora 
bloku nie udało 
się uratować

Na osiedlu mówi się o śmierci 43-latka
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Ozorków 

Ozorków 

reklama

Co dzieje s ię na 
skwerze, przy ul. 

Mielczarskiego? Niektórzy loka-
torzy bloków, na widok koparek 
przemieszczających się tuż pod 
oknami, łapią się za głowy. 

- Mam nadzieję, że nie budują 
nam tutaj boiska – mówi pani 
Anna, która z zainteresowaniem, 
ale też i niepokojem obserwuje 
prace. - Tyle jest tych koparek i 
wywrotek. To musi być jakaś duża 
inwestycja. 

To prawda. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa przygotowuje teren pod 
inwestycję, która będzie realizo-
wana przez jeden z miejscowych 
marketów. 

- Najpierw musimy m.in. wy-
remontować osiedlowe alejki, 
utwardzić plac, zrobić nowe na-
sadzenia - mówi Zdzisław Ewiak, 
wiceprezes SM w Ozorkowie. 
- Później oddamy pole do dzia-
łania marketowi. W tym miejscu 
powstanie nowoczesny, duży plac 
zabaw. Z naszej strony postaramy 
się dołożyć jeszcze kilka urządzeń. 
Najprawdopodobniej będzie to 
zestaw do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Teren będzie ogrodzo-
ny. Być może w przyszłości plac 
będzie też monitorowany. 

tekst i fot. (stop)

Do redakcji napisał 
mieszkaniec ul. Su-

charskiego. Poskarżył się na 
kamienisty parking, który – jak 
usłyszeliśmy – według zapewnień 
spółdzielni mieszkaniowej miał 
być w tym roku wyasfaltowany. 

- Czekamy na spełnienie obietni-
cy – mówi nasz Czytelnik. - Dobrze, 
że parking został utwardzony, ale to 
jest dopiero początek prac. Kamie-
nie są podbudową pod asfalt. Nie 
można zostawiać niedokończonej 
inwestycji. 

Zdzisław Ewiak - zastępca pre-
zesa spółdzielni – zapewnia, że 
kamienie zostaną wylane asfaltem. 

- Nie zrezygnowaliśmy z planów 
związanych z asfaltowaniem osie-
dlowych parkingów. I nie dotyczy 
to tylko wyłącznie parkingu przy ul. 
Sucharskiego. Kłopot jest jednak w 

tym, że na tego typu prace potrzeba 
sporo pieniędzy. Według naszych 
wyliczeń jest to suma kilkuset ty-
sięcy złotych. 

Wiceprezes twierdzi, że obiet-
nice o tegorocznym remoncie nie 
były składane. Dodaje, że parking 
zostanie wyasfaltowany najprawdo-
podobniej w przyszłym roku. 

(stop) 

Parkowanie na kamieniach 

Wylanie asfaltu zaplanowane 
jest na przyszły rok

Katoliku... strzeż się tych znaków!
KoŚciÓł PrzesTrzeGa

Ozorków Motyl, jednorożec, 
ying yang, feng shui, 

żuk skarabeusz a nawet drzewko 
szczęścia – te znaki są niebezpiecz-
ne. Informują o tym ogłoszenia 
wywieszone w jednym z kościół w 
Ozorkowie. Niektórzy mieszkańcy 
zastanawiają się dlaczego kościół 
przestrzega katolików.

Motyl – jest symbolem własnym 
zwolenników „new age”. 
O co chodzi? New Age 
to propozycja alter-
natywnej wizji świata. 
Jest systemem moni-
stycznym, co oznacza, 
że zamazało granice 
odrębności pomiędzy 
wszelkimi, różnymi byta-
mi. Nie widzi rozróżnie-
nia pomiędzy Bogiem, 
człowiekiem i światem. 
Twierdzi, że to jest złu-
dzenie, w rzeczywistości 
wszystko jest jednością, 
jednym wielkim bytem, 
istnieniem. 
Jednorożec – symbol wol-
ności seksualnej; miłość 
lesbijska, homoseksualizm, 
seks grupowy itd.
ying yang – oznacza 
równowagę między siłami 
przeciwnymi; negatywnymi 

i pozytywnymi. Pole jasne i pole 
czarne; dobro i zło.
Feng Shui – zasady umiejsco-
wienia i doboru przedmiotów 
związane są z różdżkarstwem, 
wróżbiarstwem i fetyszyzmem. 
Tym samy zdaniem kościoła 
stoją w głębokiej sprzeczności 
z postawą chrześcijańską. 
Żuk skarabeusz – jest to żuk 
gnojak, który w starożytnym 
Egipcie był symbolem reinkar-
nacji. Jest to również symbol 
Belzebuba (szatana). 
Drzewko szczęścia – tali-
zman, przekaźnik magicznych 
i demonicznych mocy. Wiara 
w moc drzewka szczęścia jest 
zabobonem, a tym samym 
bałwochwalstwem sprzecz-
nym z I Przykazaniem Bożym. 

Czy to nie przesada? - takie 
pytanie zadaje sobie spora liczba 
mieszkańców. 

- Zatem jeśli masz coś wspólnego z 
motylem lub drzewkiem szczęścia to 
jesteś przeklęty! Nie wiem, czy śmiać 
się czy płakać – mówi naszemu repor-
terowi ozorkowianka (prosi o anoni-
mowość). - I co mam zrobić jak mi do 
pokoju przyleci motylek? Krucyfiks 
w dłoń, wskoczyć na łóżko i krzyczeć 
paszoł won szatanie. To absurd...

Jeszcze dalej w zabobonach po-

szedł pewien ksiądz 
z Warszawy. Na swojej „czarnej 
liście” umieścił na przykład fi lm 
Żółwie Ninja i Gwiezdne wojny. 
Duchowny przestrzega też przed 
słuchaniem Rolling Stonesów, upra-
wianiem yogi, a nawet śpiewaniem 
piosenki Makumba (makumba to 
według duchownego bóstwo afry-
kańskie, a już samo wymówienie 
jego imienia grozi opętaniem).

(stop) 

Koparki pod oknami

Pomiędzy blokami wybudowany zostanie duży plac zabaw 

Lokatorzy - póki co - muszą 
przecierpieć przejeżdżające 
blisko bloków koparki
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Oświadczenia 
majątkowe do 

przeglądu. Dziś zaglądamy do 
portfeli burmistrza i radnych. W 
następnym numerze podamy 
majątki pracowników jednostek 
podległych urzędowi miasta – 
m.in. dyrektorów przedszkoli i 
szkół, prezesa OPK, skarbnika.

Burmistrz Jacek Socha
na koncie zgromadził 15 tysięcy zł
ma dom o powierzchni 200 mkw., 
wyceniony na 850 tys. zł
osiągnął dochód prawie 160 tys. zł 
brutto 
w oświadczeniu majątkowym wykazał 
2 auta: toyotę yaris z 2008 r. (wartość 
20 tys. zł) i mitsubishi asx z 2011 r. 
(wartość 50 tys. zł)
zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 
181 204 franków szwajcarskich,
oraz 2 kredyty gotówkowe na łączną 
sumę ponad 220 tys. zł i kredyt samo-
chodowy na 113 854 zł 

Iwona Adamczewska, radna 
na koncie odłożyła 4 tys. zł
w oświadczeniu majątkowym wykaza-
ła 2 domy:
o pow. 90 mkw. (wartość 100 tys. zł) i 
pow. 63 mkw. (wartość 160 tys. zł),
działka przy domu 1295 mkw. wyce-
niona na 95 tys. zł, druga działka 901 
mkw. - wartość 70 tys. zł, osiągnęła 
dochód z tytułu zatrudnienia 52 134 
zł,
z tytułu umowy zlecenia 1 402 zł i 4 
200 zł,
dieta kuratora – 6 558 zł,
dieta radnej – 12 012 zł,
samochód – skoda octavia z 2011 r. 
wyceniona na 31 900 zł,
zaciągnięty kredyt na zakup auta – 20 
793 zł

Tomasz Adamczewski, radny
zgromadził 5 tys. zł,
posiada działkę o pow. 1 132 mkw. - 
wartość 90 tys. zł,
osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia 
52 723 zł,
umowa o dzieło i zlecenie 4 928 zł,
dieta radnego 15 172 zł
samochód – vw sharan wartości 6 tys. 
zł, ford puma – 3 tys. zł, volvo v40 – 6 
500 zł,
zaciągnął kredyt w kwocie 60 tys. zł 

Paweł Andrzejczak, radny
na koncie ma 3 500 zł, 
mieszkanie o pow. 60 mkw. wycenione 
na 145 tys. zł,
z umowy o pracę osiągnął dochód w 
kwocie 23 621 zł,
dieta radnego – 15 697 zł,
kredyt hipoteczny – 126 396 zł 

Piotr Banasiak, wiceprzewodniczący 
rady 
na koncie odłożył 80 tys. zł, 
osiągnął dochód z umowy o pracę – 
63 103 zł, z MDK – 4 338 zł,
dieta radnego – 15 697 zł,
samochód – vw passat wyceniony na 
19 500 zł 

Barbara Błaszczyk, radna 
zgromadziła 129 800 zł,
posiada dom o pow. 68 mkw. wartości 
120 tys. zł, mieszkanie o pow. 36 mkw. 
- wartość 72 tys. zł,
działka przy domu 3 042 mkw. - 60 
tys. zł, budynek gospodarczy z gara-
żem – wartość 45 tys. zł,

ile ma właDza?Ozorków 

zaciągnięty kredyt na modernizację 
apteki w kwocie 100 tys. zł 

Jan Kromkowski, radny 
zgromadził 165 tys. zł i 15 tys. euro,
posiada dom o pow. 453 mkw. wycenio-

ny na 700 tys. zł,
mieszkania: 61,43 mkw. - 250 tys. zł, 67 
mkw. - 268 tys. zł, 66 mkw. - 264 tys. zł, 
61,77 mkw. - 250 tys. zł
działkę budowlaną wycenił na 120 tys. 
zł,
dochód z firmy – 131 695 zł, z wynajmu 
lokali mieszkalnych – 43 885 zł, dieta – 
12 694 zł,
samochody: mercedes vaneo z 2003 r. 
(wartość 12 tys. zł), mercedes vaneo z 
2005 r. (14 tys. zł), citroen jumper z 2008 
r. (25 tys. zł),
zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę 
58 253 zł 

Magdalena Michalak, radna
dom o pow. 140 mkw. wartość 400 tys. 
zł,
działka o pow. 991 mkw. - 140 tys. zł,
dochód z tytułu zatrudnienia 37 408 zł,
dieta – 15 522 zł,
kredyt na zakup działki 40 430 franków 
szwajcarskich 

dochód z tytułu emerytury – 32 947 zł,
dieta radnej – 14 647 zł,
dochód z dzierżawy ziemi pod garaże – 
16 750 zł,
jeździ suzuki swift z 2012 r. wartości 25 
tys. zł

Małgorzata Eljasik, radna
zgromadził 36 tys. zł,
ma mieszkanie o pow. 48,5 mkw. warto-
ści 120 tys. zł, garaż 16 mkw. - wartość 
15 tys. zł, 
zarobił z tytułu zatrudnienia 36 605 zł,
dochód z tytułu diety radnego 13 149 zł

Karolina Ewert-Mrowińska, radna 
na koncie – 5 tys. zł
dom w trakcie budowy (szacunkowa 
wartość 180 tys. zł), 
posiada mieszkanie o pow. 48 mkw. 
wartości 110 tys. zł,
działki: 3 508 mkw. - 140 tys. zł, 970 
mkw. - 58 600 zł, 761 mkw. - 45 660 zł,
z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód 
w kwocie 36 070 zł,
dieta – 15 697 zł,
z tytułu dzierżawy terenu pod garaże – 
30 560 zł,
samochody: opel astra z 2009 r. i vw 
passat z 2011 r.,
zaciągnięty kredyt hipoteczny 105 038 zł

Ryszard Kałużny, radny
zgromadził 25 719 zł,
ma dom o pow. 39 mkw. wartości 80 
tys. zł,
z tytułu renty osiągnął dochód 18 822 zł,
dieta – 15 697 zł,
samochód – mitsubishi carisma 6 tys. zł 

Roman Kłopocki, przewodniczący rady
odłożył 159 tys. zł,
mieszkanie o pow. 73 mkw. wycenione 
na 175 tys. zł,
garaż 16 mkw. - 15 tys. zł,
z tytułu emerytury osiągnął dochód 34 
895 zł,
dieta – 23 847 zł,
samochód: toyota auris z 2015 r.

Karolina Kręcikowska, radna 
na koncie odłożyła 260 tys. zł,
działka o pow. 1 353 mkw. wartość 122 
tys. zł,
dochód z tytułu prowadzenia apteki 82 
785 zł,
dieta – 13 604 zł,
samochody: bmw 3 z 2002 r. (wartość 10 
tys. zł), opel meriva z 2006 r. (wartość 14 
tys. zł),

Dariusz Plaskota, wiceprzewodniczący 
rady
na koncie odłożył 16 tys. zł,
dom o pow. 204 mkw. wartość 300 
tys. zł,
mieszkanie o pow. 54 mkw. - 50 tys. zł,
działka wyceniona na 45 tys. zł,
z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód 
w wysokości 64 964 zł,
dieta – 15 697 zł,
samochód: honda city z 2007 r.,
zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 
83 191 zł

Kamil Witczak, radny
osiągnął dochód z tytułu umowy o 
pracę w kwocie 34 127 zł,
dieta – 13 604 zł,
zaciągnięta pożyczka gotówkowa 19 
350 zł 

Kamil Zdziarski, radny
zgromadził 7 tys. zł,
dom o pow. 232 mkw. wartość 500 
tys. zł,
10 działek o łącznej wartości 379 100 zł,
z tytułu umowy o pracę dochód w 
wysokości 34 365 zł,
dieta – 13 604 zł,
samochód: opel insignia z 2011 r.,
zaciągnięte kredyty: hipoteczny 30 833 
zł i samochodowy 76 635 zł 

Burmistrz zarobił w ub. roku 
prawie 160 tysięcy zł 

Radny J. Kromkowski jest 
przedsiębiorcą. Z firmy miał zysk 
ponad 130 tys. zł 

Przewodniczący RM na koncie ma 
159 tysięcy zł 

Radna Kręcikowska zgromadziła 
260 tysięcy zł 
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Agrest powinny docenić zwłasz-
cza osoby, które skarżą się na 
zmęczone oczy. Agrest jest 
bowiem skarbnicą luteiny, któ-
ra wspomaga pracę narządu 
wzrok. Poza tym agrest zawiera 
liczne witaminy i składniki mine-
ralne, dzięki którym wykazuje 
inne działanie zdrowotne. 

Agrest wspomaga trawienie

Agrest polecany jest zwłaszcza 
osobom, które zmagają się z 
zaparciami, wzdęciami i innymi 
dolegliwościami trawiennymi. W 
tym pierwszym przypadku po-
mogą zwłaszcza suszone owoce. 
Suszony agrest można zmieszać 
z liśćmi herbaty lub zaparzać 
samodzielnie.

Agrest koi nerwy

W składzie agrestu znaj-
duje się sporo magnezu 
oraz witamin z grupy 
B, które wspomagają 
układ nerwowy, po-
prawiają pamięć i kon-
centrację oraz łagodzą 
objawy stresu.

Agrest działa moczopędnie

Owoce agrestu wspomagają pra-
cę układu moczowego, a także 
pomagają oczyścić organizm z 
toksyn.

Agrest na odchudzanie

Owoce agrestu mają korzystny 
wpływ na przemianę materii 
i są niskokaloryczne - jedna 
garść (50 g) dostarcza zaled-
wie 22 kcal. Poza tym agrest 
ma niski indeks glikemiczny, 
który wynosi 15. W związku 
z tym bez obaw mogą sięgać 
po niego osoby chore na cu-
krzycę.

Ostropest plamisty to roślina, 
która chroni wątrobę przed szko-
dliwym działaniem alkoholu i 
łagodzi stany zapalne na tle cu-
krzycowym. Jest stosowana także 
w leczeniu WZW typu A, B i C czy 
choroby alkoholowej. Mogą po 
nią sięgnąć także kobiety zma-
gające się z endometriozą i prze-

dłużonym miesiączkowaniem.  
Ostropest plamisty swoje wła-
ściwości lecznicze zawdzięcza 
sylimarynie. Jest to kompleks 
flawonolignanów pochodzenia 
roślinnego, pozyskiwany z owo-
ców ostropestu. Sylimaryna sta-
bilizuje błony komórkowe hepa-
tocytów wątrobowych, przez co 
chroni wątrobę przed działaniem 

związków toksycznych i pobudza 
jej zdolności regeneracyjne.

Ostropest wspiera pracę 
wątroby i chroni jej komórki 

przed uszkodzeniami

Ostropest plamisty jest stosowa-
ny po toksyczno-metabolicznych 

uszkodzeniach wątroby spowo-
dowanych licznymi czynnikami 
toksycznymi. Chroni miąższ 
wątroby i nerek przed szkodli-
wym działaniem trucizn, takich 
jak mykotoksyna muchomora 
sromotnikowego, dwusiarczek 
węgla, pestycydy, alkohol (z 
tego względu jest stosowa-
ny w terapii chorób wątroby 
wywołanych alkoholizmem), 
i przyśpiesza ich usuwanie z 
organizmu. Ponadto obniża 
stężenie bilirubiny (ciemno-
pomarańczowego barwnika, 
który obecny w nadmiarze po-

woduje zażółcenie skóry i gałek 
ocznych) we krwi oraz normali-
zuje parametry AST, ALT i GGT 
(parametry biochemiczne krwi 
pozwalające na ocenę kondycji 
wątroby, serca czy mięśni). Łago-
dzi także skutki uboczne farma-
koterapii: chroni wątrobę przed 
silnie działającymi lekami, takimi 
jak cytostatyki, które są stosowane 
w terapii przeciwnowotworowej, 

leki przeciwwirusowe w leczeniu 
AIDS oraz antybiotyki.

Regeneruje wątrobę

Ostropest stymuluje regenerację 
starych i wytwarzanie nowych 
komórek wątroby. Zawarta w 
owocach sylimaryna podnosi 
poziom glutationu (rodzaj białka) 
w wątrobie, który będąc silnym 
przeciwutleniaczem (silniejszym 
niż wit. C i E) przeciwdziała 
uszkadzaniu komórek wątroby 
przez wolne rodniki. Ostropest 
jest też stosowany w celu leczenia 
kamicy żółciowej. Sprawdza się 
także w profilaktyce zapalenia 
dróg żółciowych i woreczka żół-
ciowego.

Jest również skuteczny w zwal-
czaniu dolegliwości żołądkowo-
jelitowych: niedokwaśności soku 
żołądkowego, braku łaknienia, 
wzdęciach i zgadze.

Kiedy sauna szkodzi zdrowiu? Na 
przykład kiedy zmagamy się z prze-
ziębieniem, któremu towarzyszy 
podwyższona temperatura. W ta-
kiej sytuacji inhalacje w saunie nie 
poprawią stanu naszego zdrowia 
- wręcz przeciwnie, mogą tylko 
zaostrzyć stan chorobowy. Jednak 
na dużą wilgotność powietrza i 
wysokie temperatury panujące w 
saunie powinny uważać przede 
wszystkim osoby zmagające się 
ze schorzeniami układu krążenia. 
Przeciwwskazania do korzystania 
z sauny dotyczą przede wszystkim 
osób chorujących na przewlekłe 
reumatoidalne zapalenie stawów, 
zapalenie stawów kręgosłupa, a 
także osób z astmą oskrzelową czy 
przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc (nie w stanach zaostrzenia 
objawów).

Wysokie temperatury, jakie panują 
w saunach (a zwłaszcza w saunie 
suchej), są szczególnie niebezpieczne 
dla osób z niewydolnością krążenia. 
Podczas pobytu w saunie następuje 
wzmożone wydzielanie potu i szybsze 
wydychanie powietrza z płuc. U osób 
chorych może szybko nastąpić zabu-
rzenie gospodarki wodno-elektrolito-
wej, odwodnienie organizmu i nagły 

spadek ciśnienia tętniczego. Ponadto 
pod wpływem wysokiej temperatury 
drobne naczynia krwionośne na skórze 
rozszerzają się, co przy jednocześnie 
niskim ciśnieniu prowadzi do niedo-
statecznego dotlenienia serca. 

Z powodu osłabienia organizmu 
i dużej podatności na zakażenia, 
odradza się korzystanie z sauny ko-
bietom, które miesiączkują. Z sauny 
nie powinny korzystać także kobiety 
w ciąży, szczególnie w pierwszym 
trymestrze. W tym czasie organizm 
kobiety musi przyzwyczaić się do za-
chodzących w nim zmian. W związ-
ku z tym nie należy go dodatkowo 
obciążać. Ponadto zbyt wysoka tem-
peratura zmniejsza ciśnienie krwi, a 
to negatywnie wpływa na przepływ 
krwi do dziecka i jest niebezpieczne 
na każdym etapie ciąży. Lekarze 
zalecają również, aby nie zabierać do 
sauny dzieci do trzeciego roku życia, 
kiedy ich układ odpornościowy nie 
jest jeszcze w pełni wykształcony. 
W wilgotnej i ciepłej saunie mogą 
rozwijać się bakterie lub grzyby, które 
u małych, nieodpornych dostatecznie 
dzieci, mogą wywołać infekcje skór-
ne, np. grzybicę. Ponadto wysoka 
temperatura źle wpływa na układy 
krążenia i oddechowy dziecka.

Usta pokryte są cienką i delikatną 
skórą, która nie jest odporna na 
słońce i wiatr, dlatego trzeba o nie 
dbać w szczególny sposób.

Sprawdzone sposoby 
na pielęgnację ust 

Wystarczy, że w wietrzny, chłodny 
dzień wyjdziesz na spacer i przy-
padkowo obliżesz usta, żeby już po 
chwili poczuć, że pieką i są ściągnięte. 
Również po intensywnym opalaniu 
możesz odczuć podrażnienie i opu-
chliznę ust. Są tak delikatne, że drażni 
je również ostre i kwaśne jedzenie. 
Żeby zadbać o usta na co dzień, za-
stosuj kilka łatwych, sprawdzonych 
sposobów na pielęgnację.

•  Wybieraj balsamy silnie natłusz-
czające, z wyciągiem z aloesu 
(który ma działanie łagodzące), 
wyciągiem z drzewa masłowego 
(natłuszcza) oraz gliceryną (wiąże 
wodę w naskórku). 

•  Szczególnie latem pamiętaj o tym, 
że promienie słoneczne bardzo 
podrażniają skórę ust. Trzeba mieć 
zawsze pod ręką sztyft ochronny 
z silnym filtrem przeciwsłonecz-
nym. Jeśli wybierasz się na narty, 
koniecznie zaopatrz się w po-
madkę ochronną, która zapewnia 
ochronę przed słońcem i silnym 
wiatrem. 

•  Podczas codziennej pielęgnacji 
nie zapominaj o peelingu ust, 
zwłaszcza jeśli są szorst-

kie. Zabieg ten wygładza (usuwa 
z warg drobne strzępki skóry), a 
także poprawia ukrwienie. Wy-
bierz delikatny peeling cukrowy 
(np. z łyżeczki cukru z dodatkiem 
oliwy) lub masaż miękką szczo-
teczką (możesz skorzystać np. ze 
szczoteczki do zębów dla dzieci).

Gimnastyka ust

Ćwiczenie ust ma ogromne zna-
czenie, chociażby dlatego, że kąciki 
nietrenowanych ust zaczynają opadać i 
nadawać twarzy smutny wyraz. Dzięki 
gimnastyce dłużej zachowają mło-
dzieńczą jędrność i koloryt. Opóźnisz 
pojawienie się drobnych zmarszczek, 
poprawisz linię policzków i podbród-
ka. Zrób w szybkim tempie kilkanaście 
powtórzeń następujących ćwiczeń: 
układaj wargi w dzióbek i szeroko 
się uśmiechaj, ale bez rozchylania ust; 
mów bezgłośne “a”, otwierając usta 
jak najszerzej, zrób dzióbek i kręć nim 
na prawo i na lewo; wciągnij usta do 
środka, a potem ułóż je w dzióbek, i 
tak na zmianę; uśmiechaj się najszerzej 
jak to możliwe - aż poczujesz napięcie 
w kącikach ust. 

Właściwości odżywcze agrestu

Kiedy sauna szkodzi?

Ostropest wspiera pracę wątroby 

jak dbać o usta? sposoby na gładkie i pełne usta

Na co chorują usta?
Zajady w kącikach grożą uczulonym na fluor w paście do zębów, tym po 

kuracji cytostatykami oraz po wizycie u stomatologa. Jeśli zajady są bole-
sne, pękają, poproś lekarza o receptę na odpowiedni lek lub zwróć się o 

pomoc do farmaceuty. Dolegliwość minie po kilku dniach. Gorzej, jeśli masz 

opryszczkę. Zarażasz się nią raz na całe życie. W momentach osłabienia 

organizmu, np. przy infekcjach, miesiączce, silnym mrozie, ale również 

pod wpływem słońca na wardze robi się swędzący zaczerwieniony punkt. 

Wkrótce zamienia się w bolesny strup. Nie wolno go rozdrapać, bo zakażenie 

się rozsieje. Na opryszczkę pomogą kremy antywirusowe. One jednak nie 

leczą, tylko skracają czas trwania objawów. Możesz też wypróbować środki 

ziołowe lub pastę cynkową, która przysusza powstałe zmiany.

Kolor warg wyznacznikiem stanu całego organizmu
Ich zasinienie oznacza niedotlenienie organizmu. Jeśli nagle stają się bardzo 

blade, to zapowiedź omdlenia. Z kolei usta bardzo czerwone, lekko spuch-
nięte oznaczają infekcję, gorączkę.
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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



POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY,  ul. Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, ( 24 721-29-14, fax 024 721-32-78 
Prasowaczka
Wykształcenie minimum 
podstawowe, umiejętność 
prasowania, doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie minimum 
podstawowe,  doświadczenie 
zawodowe mile widziane
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Kierowca C+E
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, prawo jazdy kat. 
C+E, doświadczenie zawodowe 
minimum 1 rok  
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370 lub 507 085 169

Konstruktor odzieży z 
możliwością odszywania 
wzorów
Wykształcenie średnie 
włókiennicze (mile widziane), 
umiejętność konstrukcji odzieży 
oraz odszywania wzorów.
P.P.H.U ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca, tel. 507 085 169

Szwaczka
Umiejętność szycia, min.1 rok 
doświadczenia.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2, 99-100 
Łęczyca
tel. 500 106 370

Magazynier/sortowacz
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
HR Global Group Sp. z o.o.
ul. Rondo ONZ
00-024 Warszawa
tel. 887 888 842
Miejsce pracy: Stryków

Kucharz
Mile widziane wykształcenie 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska, wymagane 
doświadczenie.
PPU „GAL”
Gal Włodzimierz
ul. Polna 8
99-100 Łęczyca
tel. 607 935 903
Praca w Witaszewicach

Fryzjer damsko-męski
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe fryzjerskie lub kurs 
fryzjerski, chęć do pracy.
Salon Fryzjerski
Tomasz Witczak
ul. Starzyńskiego 38
95-035 Ozorków
tel. 668 376 028

Pomoc kucharza
Wykształcenie gastronomiczne, 
umiejętność pracy w kuchni oraz 
pracy na stanowisku pomoc 
kucharza, doświadczenie w pracy w 
kuchni-gastronomii.
F.U.H. Marta Zajączkowska Hotel 
Korona Palace
ul. Osiedle 18
95-043 Leźnica Wielka
tel. 794 490 590

Kucharz
Wykształcenie gastronomiczne, 
umiejętność pracy w kuchni oraz 
pracy na stanowisku  kucharza, 
doświadczenie w pracy w kuchni-
gastronomii.
F.U.H. Marta Zajączkowska Hotel 
Korona Palace
ul. Osiedle 18
95-043 Leźnica Wielka
tel. 794 490 590

Sprzedawca
Wykształcenie min. średnie, 
uczciwość, pracowitość, 
komunikatywność.
PANDA Sklep Dziecięcy
ul. Poznańska 30
99-100 Łęczyca
tel. 667 313 030

Kierowca kat. B + C, sprzedawca 
Prawo jazdy kat. B + C 
Firma Handlowa „ROLSPEC” 
Jerzy Ogłoszka, Marzena Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Operator maszyn
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność rozpoznawania 

kolorów, aktualna książeczka 
sanepidowska
KONVERT POLSKA
ul. Piotrowska 183/187
90-447 Łódź
e-mail: joanna.tokarczyk@konvert.pl
Miejsce pracy: Aleksandria

Fryzjer
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe kierunek fryzjer lub po 
kursie fryzjerskim, mile widziane 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588 

Bukieciarka
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność pracy w 
bukieciarstwie, chęć do pracy, mile 
widziane doświadczenie
P.H.U. Frezja Sylwia Krysiak
ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie
tel. 669 329 588

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, prawo 
jazdy kat.B
AGROLOK Sp. zo.o.
ul. Dworcowa 4
87-400 Goślub – Dobrzyń
tel. 56 682 38 24
e:mail: praca@agrolok.com.pl
Miejsce pracy: powiat

Sprzedawca
Rzetelność, sumienność, obsługa 
kasy fiskalnej, książeczka zdrowia.
Piekarnia Antoni Wojtczak
ul. E. Orzeszkowej 1, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 76
Praca w Łęczycy, ul. Kaliska, 
Belwederska,  
E. Orzeszkowej.

Mechanik
Wykształcenie podstawowe, 
mile widziane mechaniczne, 

OGŁOSZENIA DROBNE

umiejętność naprawy pojazdów.
MARQS – Mechanika Pojazdowa 
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22
99-100 Łęczyca, tel. 663 735 646

Monter/monterka
Zdolności manualne, dokładność.
WORK SERVICE S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław, tel. 508 040 120
Praca w Strykowie.

Ekspedientka
Wykształcenie podstawowe, 
książeczka sanitarno-
epidemiologiczna, wymagane 
doświadczenie.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Dariusz Fibor
ul. Dworcowa 5e, 99-100 Łęczyca
tel. 501 287 591

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal

tel. 510 700 962
Miejsce pracy: Łęczyca

Szwaczka
Umiejętność szycia, chęć do pracy, 
min. 1 rok doświadczenia.
PPHU „KAROLA” Grzegorz 
Pawłowski 
ul. Słowackiego 42, 99-100 Łęczyca
tel. 502 73 42 61

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005

Ciastowy
Książeczka zdrowia, 
doświadczenie na danym 
stanowisku.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21

ogłoszenie

REDAKCJA POSZUKUJE WSPóŁPRACOWNIKóW 
I DO PRZyUCZENIA W ZAWODZIE DZIENNIKARZA

Jeśli:
• interesujesz się tym co dzieje się dookoła, 
• sprawy Łęczycy nie są Ci obojętne, 
• pisanie nie sprawia Ci problemów, 

Dołącz do nas!
Oczekujemy: 

• wysokiej motywacji i umiejętności organizacji pracy własnej, 
• elastyczności w zakresie czasu realizowanych zadań, 
• inicjatywy w samodzielnym wyszukiwaniu atrakcyjnych tematów, 
• umiejętności robienia zdjęć,

W zamian oferujemy:
• możliwość rozwoju w poczytnym tygodniku
• wspierającą i twórczą atmosferę pracy, 
• stałą współpracę na podstawie umowy o pracę
• dodatkowe wynagrodzenie z honorarium autorskiego.

Oferty prosimy wysyłać na adres: naczelny@reporter-ntr.pl

1zł za 1kg AUTOSKUP 
wszystkie, tel. 888 460 461

Sprzedam M-3, 36,1 m²  w 
Ozorkowie. Centralne 

ogrzewanie. IV piętro. Niski 
czynsz. Tel.: 606-887-480

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe w Ozorkowie, M-4, 

pow. 60,67 m², parter, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 

c.o. lub zamienię na M-3 
z dopłatą. 

Tel.: 42-277-25-94

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

wodociąg, ok/ Ozorkowa. Tel.:  
511-509-716

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu. Tel.: 669-840-370

Kafle 19,3 x 13,3 cm po 1zł/szt. – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

„SINGER” szyjąca, 
na pedał – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, 
atest, homologacja 

– sprzedam. 
Tel.: 500-336-322

„BAMBINO” 
+ stare płyty 
– sprzedam. 

Tel.: 500-336-322
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Bardzo dobrze spi-
sa ł y  s ię  druż yny 

lekkoatletyczne łęczyckiego 
gimnazjum podczas zawodów 
rejonowych w Aleksandrowie. 
Oba zespoły pewnie z drugiej 
pozycji wywalczyły awans do 
finału wojewódzkiego. 

Najlepszą zawodniczką zespołu 
dziewcząt była Ewa Różańska, 
która zdobyła najwięcej punktów 
także w przekroju całych zawo-
dów 217 pkt. (14.94 m) w pchnięciu 

kulą. Wśród chłopców również 
najlepiej punktował miotacz Ma-
ciej Wawrzyniak 164 pkt. (14.21 m) 
w pchnięciu kulą. Wysoką formą 
popisał się Jakub Staniszewski, 
który zwyciężył w skoku wzwyż 
z rekordem życiowym 185 cm. 
Trzecie miejsce zajął Kamil Zatyka 
170 cm. W tej samej konkurencji 
wśród dziewcząt drugie miejsce 
zajęła Martyna Tomes 145 cm, 
czwarta była Natalia Janiszewska 
140 cm. Świetnie zaprezentowali 

się płotkarze w biegu na 110 m 
przez płotki. Kamiński Maciej 
17.08 s, Rybarczyk Paweł 17,10 s, 
Przybylski Mikołaj 17,63 s. Wszy-
scy poprawili rekordy życiowe. 
Dobrze zaprezentowały się dys-
kobolki. Oliwia Podlińska rzuciła 
32.46 m, a Weronika Dziedzic 
28.91 m. Brawa należą się także 
pozostałym zawodnikom, którzy 
ambitnym startem przyczynili się 
do awansu.

(and)

-Nasze miasto posiada 
piękny park - twierdzi 

Marian Baranowski. - Kiedy jest cie-
pło człowiek z chęcią idzie tam 
na spacer, szkoda tylko, że 
nie wszystkie zakątki 
tego obszaru zieleni 
są zadbane. 

Tak myśli wielu 
mieszkańców. Pro-
wadzona obecnie 
rewitalizacja ma 
znacznie uatrak-
cyjnić miejski park. 

- Jesteśmy w 
trakcie rewitalizacji 
- mówi Arkadiusz Po-
dawczyk, dyrektor Zieleni 

Miejskiej. - Zgodnie z zaplanowanymi 
robotami na rok 2015, wykonano pra-

ce remontowe 
związa-

n e 

z rozebraniem i odbudową muru 
oporowego, wykonaniem odwodnie-
nia liniowego, odnową i odmuleniem 
cieku wodnego, umocnieniem skarp 
i umocnieniem przyczółków, prace 
remontowe przy małej architekturze. 
Prowadzono remont altany, konserwa-
cję i remont mostków, wymianę wiaty, 
a także przeniesienie ławek i koszy do 
zatoczek. Wykonane zostały również 
cięcia pielęgnacyjne drzew a także 
usunięto uschnięte drzewa.

W roku bieżącym zostaną wykona-
ne dalsze prace polegające na odnowie 
cieku wodnego – montaż urządzeń 
napowietrzających, humusowanie 
skarp z obsiewem, prace związane z 
rewaloryzacją terenów zielonych, tzn. 

nasadzeniem drzew, 
krzewów, bylin i roślin 
cebulowych, zabiegi 
zwalczające szkodni-
ki (opaski na kaszta-
nowcach), pielęgnacja 
trawników, montaż 
projektora oświetlenio-
wego dla dębu, mon-
taż urządzeń fitness, 
budowa boiska do gry 
w boule, utworzenie 
ścieżki edukacyjnej, 
zamontowanie ławek parkowych i 
koszy na śmieci.

Za rewitalizację odpowiedzialna jest 
firma zewnętrzna, bieżącym utrzyma-
niem parku zajmują się pracownicy 

Złoty medal na Mi-
strzostwach Polski AZS zdobył Marek Szymański w biegu na 800 m. Biegacz MKLA Łęczyca uzyskał bardzo dobry czas 1.50.68 s, poprawiając o sekundę swój rekord Łęczycy. Grzegorz Sobiński przebiegł 200 m w czasie 22.91 s, a Paweł Zajma 24.64 s (r. życiowy). 

(and)

Wiosna to czas 
nowalijek. Po 

zimie każdy wypatruje z 
utęsknieniem rzodkie-
wek, sałaty, pachnącego 
koperku. Na łęczyckim 
targu kramów z młodymi 
warzywami i owocami 
nie brakuje. Największym 
zainteresowaniem cieszą 
się truskawki.

- Nie są jeszcze tak ta-
nie, bo to nie szczyt se-
zonu, ale kupujących jest 
naprawdę dużo – mówi 
Ewelina Kucharczyk. - 
Amatorów tych pysznych owoców 
nie brakuje. Tym bardziej, że to 
rarytas sezonowy. Każdy chce go 
posmakować po zimie.

Ceny truskawek na początku 
sezonu wahały się w granicach 12 
zł za kilogram. Młode warzywa są 
tańsze. Za główkę kapusty zapłacimy 

Po nowalijki na targ
Łęczyca

Łęczyca

Na targu najbardziej kuszą truskawki

Młodych warzyw nie brakuje

Złoto dla 
Szymańskiego

Awans do Finału Wojewódzkiego
Łęczyca

Łęczyca

Prace w ParKu, ruDera Do rozBiórKi

Zieleni Miejskiej.
Ważne jest to, że szpetny budynek 

przy wejściu do parku zostanie w 
końcu rozebrany. Zapadły już znaczące 
decyzje.

- Budynek w parku miejskim jest w 
katastrofalnym stanie i został wyłączo-
ny z użytkowania. Jedyne co można z 
nim w tej chwili zrobić to go rozebrać. 
Ponieważ cały teren parku miejskiego 
jest objęty ochroną konserwatorską to 
przed jego rozbiórka będziemy musieli 
przygotować dokumentację opisową, 
którą będzie zatwierdzał konserwator 
– wyjaśnia Jakub Pietkiewicz, doradca 
burmistrza ds. komunikacji społecznej. 
- Rozbiórka będzie przeprowadzana w 
taki sposób by zachować fundamenty. 
Jeżeli okaże się że ich stan jest zadowa-
lający to budynek zostanie częściowo 
na nich odbudowany. Powstanie wte-
dy budynek typowo gospodarczy o 
powierzchni do 35 m2.

(mku)

Andrzej Kozłowski z ZM konserwuje kosiarkę

Rudera zostanie 
wyburzona

2,5 zł, kilogram pomidorów można 
nabyć już od 4 zł, pęczek rzodkiewek 
i główka sałaty po złotówce, kilogram 
młodych ziemniaków kosztuje około 
3 zł. Nieco drożej zapłacimy za różę 
kalafiora, 5 zł.

Mimo że na nowalijki wiele osób 
czekało już od dawna, sprzedawcy 

liczyli na większe za-
interesowanie.

 - Mogłoby być le-
piej, ale człowiek jak to 
człowiek, ciągle chciał-
by więcej – ocenia z 
uśmiechem Władysła-
wa Skalska, u której 
na straganie można 
kupić młode warzy-
wa. - Nie jest jednak 
tak źle, w dni targowe 
są klienci.

(mku)

trudne rozmowy na sesji
Grabów Ubiegłotygodniowa 

sesja radnych w Gra-
bowie rozpoczęła się od informacji 
Michała Sobińskiego, przewodni-
czącego RG, że radni z Klubu Rad-
nych „Inicjatywy Samorządowe” 
złożył zawiadomienie do proku-
ratury w sprawie przekroczenia i 
niedopełnienia obowiązków służ-
bowych przez wójta gminy Grabów 
Tomasza Pietrzaka. 

Prokuratura odmówiła wszczęcia 
postępowania z braku danych uza-
sadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. 

- W zawiadomieniu Radni Klubu 
Radnych „Inicjatywy Samorządowe” 
opisali moją 1,5-roczną działalność. 
Wrażenie jakie odniosłem, to tak jak-
bym był jakimś przestępcą. Oceniał 
tego nie będę, ponieważ oceniły to 
organy ścigania, odmawiając wszczę-
cia postępowania. Wygląda na to, że 
pozostaje mi założenie sprawy sądo-
wej o pomówienia – uważa Tomasz 
Pietrzak. - Wójt, to osoba publiczna 
i trzeba z nim dyskutować, ale nie w 
takim tonie. To już przekroczyło próg 
zdrowego rozsądku.

Decyzje o dalszych krokach praw-
nych klubu radnych zapadną na 
dzisiejszym (poniedziałek) zebraniu 
członków klubu Inicjatywy Samo-
rządowe. Radni rozważają złożenie 
odwołania od decyzji prokuratury o 
odmowie wszczęcia postępowania.

Na sesji po raz kolejny potwierdziło 

się, że między wójtem a opozycją 
atmosfera jest napięta. Największy 
dowód braku poparcia dla władzy 
radni wyrazili ucinając włodarzowi 
pensję o około 3 tysiące zł..

- Rada Gminy obniżyła dzisiaj 
moje wynagrodzenie i jak powiedział 
radny Andrzej Starczyński podczas 
posiedzenia Komisji, cytuję: „Tak, 
upokorzyć…”. No cóż, możemy teraz 
poszczycić się jednym z najmniej 
zarabiających wójtów w Polsce – ko-
mentuje T. Pietrzak. - By było ciekawie, 
Radni Klubu Radnych Inicjatywy 
Samorządowe odrzucili obniżenie 
diet dla radnych. Jakoś tu nie wzięli 
pod uwagę, że również będą z tego 
oszczędności.

Obniżenie pensji wójtowi było jed-
nym z niewielu tematów, w których 
doszło do większościowej zgody. 
Radni byli również przychylni w spra-
wie zdjęcia z porządku obrad tematu 
utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej i połą-
czenia Gminnego Ośrodka Kultury 
z Biblioteką.

- Do sprawy utworzenia Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej wrócimy po formalnym 
zakończeniu wyrejestrowania z Kra-
jowego Rejestru Sądowego spółki 
komunalnej – mówi Michał Sobiński. 
przewodniczący Rady Gminy. - Jeżeli 
chodzi o połączenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury z Biblioteką, radni orzekli, 
że muszą mieć dokładną informację 

odnośnie statutu, struktury zatrudnie-
nia, sposobu funkcjonowania. 

Uchwała ws połączenia gminnych 
instytucji kultury już zapadła. Nic 
więc dziwnego, że radnym trudno 
jest zrozumieć po co po raz kolejny 
wprowadza się do porządku obrad już 
wcześniej uchwaloną uchwałę. 

- My, jako rada już się wypowiedzie-
liśmy w tej sprawie podczas sesji na 
początku maja tego roku, podęliśmy 
uchwałę o nie wyrażeniu zgody na 
połączenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury z biblioteką - przypomina radny 
Andrzej Starczyński. - To my pytamy 
o co chodzi? Znowu mamy uchwalać 
to, co było trzy tygodnie temu? 

Na sesji nie było też zgodności w 
sprawie budżetu, wiele emocji wzbu-
dziła dyskusja na temat remontów 
dróg, wójt zarzucał radnym, że zade-
cydowali o opracowaniu dokumen-
tacji na naprawę dróg, którą trzeba 
schować do szafy, bo nie ma środków 
finansowych.

(zz, mku)

Przewodniczący Rady Gminy 
poinformował o decyzji 
prokuratury
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najwyższa karaTrwały tatuaż do zmywaniarekordowa joga

Międzynarodowy Dzień Jogi to święto, na którym każdy 
z uczestników znajduje dla siebie coś wyjątkowego. Nie-
którzy zagłębią się w system fi lozofi czny i zbiór dyscyplin 
duchowych Indii a inni poprawią kondycję i możliwości 
fi zyczne ciała. Joga to trening uniwersal ny, którego po-
czątki sięgają czasów starożytnych. Bez względu na wiek, 
czy kondycję zdrowia uprawiają ją zarówno ludzie młodzi, 
jak i osoby nieco starsze, z wieloma korzyściami dla ich 
formy fi zycznej i umysłowej. Masowa impreza odbyła się 
pod gołym niebem. Łączna liczba uczestników wydarze-
nia wyniosła aż 35 985 osób. Na rekordowych zajęciach 
pojawili się amatorzy jogi z 84 różnych państw świata, 
Było naprawdę imponująco – wszyscy uczestnicy rozłożyli 
swoje maty na odcinku długości 1,4 kilometra.

Młodzi naukowcy wynaleźli tusz, dzięki któremu tatuaż 
może być zarówno stały, jak „zmywalny”. Gdy coś pójdzie 
nie tak albo komuś wzór na skórze się po prostu znudzi, nie 
trzeba używać lasera, wystarczy przetarcie specjalnym roz-
tworem. Jest to nie tylko tańsze, ale i bezbolesne. Dzisiejsze 
tusze do tatuażu są permanentne, bo ich cząsteczki są za 
duże dla układu odpornościowego, by je wyeliminować. 
Posłużono się mniejszymi cząsteczkami, których układ 
immunologiczny także nie może się pozbyć. Kiedy jednak 
usuwa się tatuaż roztworem, jeden z komponentów jest 
wytrawiany, co pozwala usunąć tusz. Prace nad systemem 
do tatuażu trwały 8 miesięcy. Obecnie trwają testy. Zespół 
ma nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, produkt 
będzie dostępny dla klientów do jesieni przyszłego roku.

Amerykański Departament Rolnictwa nałożył rekordowo 
wysoką karę w związku z podejrzeniami o złe traktowanie 
zwierząt i złamanie ustawy. Firma Santa Cruz Biotechno-
logy zawarła ugodę, w ramach której zapłaci 3,5 miliona 
dolarów grzywny. Chodziło o niewłaściwe traktowanie kóz 
wykorzystywanych do pozyskiwania przeciwciał. W trakcie 
prowadzonego śledztwa okazało się też, ze z farm Santa 
Cruz Biotechnology, zniknęło tysiące zwierząt. Grzywna to 
jednak nie wszystkie konsekwencje, jakie poniesie fi rma za 
znęcanie się nad zwierzętami. Cofnięto też rządową licen-
cję na sprzedaż, kupno, handel i importowanie zwierząt. 
Zażądano też, by fi rma wyrejestrowała się jako jednostka 
badawcza używająca zwierzęta.

Trwały tatuaż do zmywaniarekordowa joga

W rozmiarze XXL

I nikt ich nie rodzieli


