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Wójt Zadzimia 
przerażony. 
Kto zatruł 
krowy?

Spółdzielcy pytają o finanseDzień 
Dziecka 

w Łęczycy

BURMISTRZ 
OZORKOWA 
SKarży 
mieSzKaŃCa

cZy W JeDneJ Z kaMienic prZy UL. MasZkoWskieJ 
W oZorkoWie krZyWDZone sĄ DZieci?

Podpalacz szkoły 
zatrzymany

zWyrodNiaLCy 
SKatoWaLi StaruSzKĘ 
motyKĄ!

pęknięta czaszka, krwiak, połamane żebra, 

liczne rany na ciele – w takim stanie 90-letnia 

Helena r. została przewieziona do szpitala 

w Łęczycy. bandyci bili, żeby zabić. 

tak brutalnej napaści dawno nie było 

w regionie. Mieszkańcy są wstrząśnięci.
więcej na str. 5

motyKĄ!
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Łęczyca 

Łęczyca 

Łęczyca 

Czyżby urząd pracy 
stawał się coraz mniej 

potrzebny? Na korytarzach 
tłumów bezrobotnych nie ma a 
zainteresowani podjęciem pra-
cy coraz częściej szukają jej na 
własną rękę. Czy tak jest łatwiej?

Zwłaszcza wśród młodych osób 
panuje przekonanie, że PUP im 
pracy nie znajdzie. W wielu przy-
padkach mają rację. Starsi z kolei 
w znacznej mierze rejestrują się 
tylko po to, aby mieć ubezpie-
czenie. Oferty pracy w łęczyckim 
PUP są. Problem jednak polega 
na tym, że pracodawcy szukają 
przede wszystkim specjalistów z 
fachem w ręku.

- 101 miejsc pracy czeka na chęt-
nych. Bezrobotni to głównie osoby 
powyżej 50 roku życia – ok. 70 %, 
znaczny odsetek w tej grupie stano-
wią długotrwale bezrobotni  często 
z powodu złego stanu zdrowia 
– wyjaśnia Lidia Zięba, dyrektor 

PUP w Łęczycy. - Znaczny odsetek 
bezrobocia w naszym rejonie to 
bezrobocie strukturalne polegające 
na niedostosowaniu kwalifikacji 
osób bezrobotnych do ofert pracy 
zgłaszanych przez pracodawców, 
dlatego w zakresie zwalczania bez-
robocia  prowadzimy doradztwo 
zawodowe, udzielamy dotacji na 
rozpoczęcie działalności. Oferta 
urzędu jest ciekawa, ale zaintere-
sowanie zdecydowanie mniejsze 
– potwierdza L. Zięba.

O małym zainteresowaniu po-
mocą z PUP świadczą pustki w 
urzędzie. Na korytarzu spotkali-
śmy tylko dwie osoby, w tym jedną 
młodą kobietę zainteresowaną 
uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Słuszne wydaje się być stwier-
dzenie, że jeśli sami nie zatrosz-
czymy się o swoją przyszłość, nie 
ma co liczyć, że ktoś zrobi to za nas. 
Nie ma więc co czekać na super 

posadę zaproponowaną z urzędu, 
bo można się nie doczekać. 

(mku)

Odbieramy liczne sygnały od 
naszych Czytelników na temat za-
rośniętych poboczy przy drogach 
powiatowych. Jak nie trudno się 
domyślić, krzaki utrudniają wi-
doczność i stwarzają zagrożenie 
dla uczestników ruchu.

- To jest nie do pomyślenia, aby 
takie krzaki znajdowały się w bez-
pośrednim sąsiedztwie dróg - usły-
szeliśmy w redakcyjnej słuchawce. 
- Syn jechał z Warszawy. Z trawy 
rosnącej na poboczu wysokiej jak 
las, wypadł nagle zając i niestety 
wytłukł reflektor w samochodzie. 
Czy my, mieszkańcy powiatu łę-
czyckiego musimy mieć tak co 
roku?

Faktycznie, zakrzaczonych pobo-
czy nie brakuje. Na skrzyżowanie 
dróg Łęczyca-Kłodawa z drogą w 
kierunku Mazewa udało nam się 
porozmawiać z kierowcą, który 
potwierdza problem.

- Żeby można było bezpiecznie 
włączyć się do ruchu, trzeba się 
znacznie wychylić na drogę z 

pierwszeństwem - zauważa Grze-
gorz Domaniewski. - Nic na lepsze 
się tu nie zmienia, mimo że w tym 
miejscu doszło już do kilku bardzo 
tragicznych w skutkach wypadków.  
Nie jest to zresztą jedyne miejsce. 
Tak wygląda większość poboczy 
przy drogach powiatowych.

Akcja koszenia trwa. Niestety 
pracownicy nie nadążają z oczysz-
czeniem poboczy z wysokich traw 
i krzaków.

- Cały czas kosimy, obecnie je-
steśmy na drodze Łęczyca-Piątek, 
druga kosiarka jest w Stemplewie. 
Mamy ok. 360 km. dróg powiato-
wych, co należy pomnożyć jeszcze 
przez dwa, bo pobocza są po dwóch 
stronach drogi, jest co robić – wyja-
śnia Jarosław Krajewski,  pracow-
nik Zarządu Dróg Powiatowych w 
Łęczycy.

Tłumaczenie jest logiczne, ale 
może warto byłoby zainwestować 
w więcej sprzętu dla poprawy bez-
pieczeństwa na drogach.

(mku)

Nie brakuje klien-
tów, którzy przed 

Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej wydają w sklepach rtv 
spore kwoty na wypasione 
telewizory. Największym po-
wodzeniem cieszą się te z du-
żymi ekranami i przestrzennym 
dźwiękiem. Zasada jest prosta. 
Kibic patrząc na mecze we wła-
snym domu musi czuć się tak, 
jakby znajdował się na 
stadionie. 

-  Niedawno 
m i e l i ś m y 
klienta, któ-
ry zamówił 
telewizor 
75-calowy 
–  m ó w i 
Jakub Le-
biedowicz, 
k ierown ik 
jednego ze 
sklepów rtv 
w centrum 
m i a s t a .  - 
Z a l e ż a ł o 
mu na dużym ekranie. Ceny 
takich telewizorów zaczynają 
się od ok. 9 tysięcy zł. Najczę-
ściej jednak klienci zaintereso-
wani są telewizorami powyżej 
32 cali, ale nie aż tak dużymi. 
Wielu pyta o telewizory 55-ca-
lowe. Te można już kupić za 
mniej niż 4 tysiące zł. 

Z myślą o kibicach sklepy rtv 
reklamują specjalne telewizory, 
które wyposażone są w funkcję 
sport. 

- Zazwyczaj telewizory tej 
marki mają wykrzywiony ekran. 
Funkcja sport pozwala poczuć - W tym tygodniu po 

śmieci na ul. Zamko-
wej przyjeżdżamy już czwar-
ty raz. To o trzy przyjazdy za 
dużo – denerwuje się pracownik  
PGKiM.

Co dzieje się w tym miejscu, że przy 
pojemnikach piętrzą się góry śmieci? 
Zdaniem okolicznych mieszkańców, 
to najbardziej zaśmiecona ulica w 
mieście. Wstyd jest tym większy, że 
w pobliżu stoi zamek. Turyści, chcąc 
czy nie chcąc, są niestety narażeni na 
widok nieczystości. 

(stop) 

Zarośnięte pobocZa 

Grzegorz Domaniewski pokazuje zarośnięte pobocze

Ulica tonie w śmieciach 

Pustki w pośredniaku 

Dyrektor PUP w 
Łęczycy potwierdza, 
że zainteresowanie 
bezrobotnych pomocą z 
urzędu nie jest duże

Niedługo euro...
Czas na super tv!

Kibice pytają o telewizory z dużymi ekranami 

W niektórych sklepach rtv 
kibic przy zakupie tv otrzyma 

zestaw na Euro 2016 

się przy oglądaniu 
meczu, jakby się 
było na stadionie. 

Dźwięk jest bar-
dziej przestrzenny. 
Wyraźnie słychać 
reakcję trybun. 
Ostrzejszy jest też 
obraz. Zieleń mu-

rawy jest bardziej nasycona. 
Sprzedawcy doradzają, aby te-

lewizor z wykrzywionym ekra-
nem postawić w pokoju w od-
powiednim miejscu. Najlepiej, 
aby telewizor znajdował się na 
wprost oglądającego. Można tak-
że dokupić profesjonalny zestaw 
nagłaśniający, tzw. soundbar. To 
najmodniejszy obecnie typ sys-
temu audio, który spełnia rolę 
kompaktowego i kompletnego 
zestawu do odtwarzania dźwięku. 
Służy zwykle do znaczącej po-
prawy jakości dźwięku podczas 
oglądania telewizji. 

W niektórych sklepach rtv 
sprzedawcy oferują przy sprzeda-
ży telewizorów zestawy kibiców 
– szaliki, czapki, trąbki. Euro 2016 
we Francji zbliża się wielkimi 
krokami. Oby nasi nie zawiedli. 

Pierwsze trzy spotkania naszej 
reprezentacji - i miejmy nadzieję, 

że nie ostatnie - odbędą się 
12, 16 i 21 czerwca. 

12 czerwca czerwca: Polska - Irlan-
dia Północna (Nicea); godz. 18.00

16 czerwca: Polska - Niemcy (Paryż); 
godz. 21.00

21 czerwca: Polska - Ukraina (Mar-
sylia); godz. 18.00

Przypominamy, że najważniej-
sze mecze Euro 2016 transmi-
towane będą w TVP. Wszystkie 
spotkania obejrzeć będzie można 
na płatnych kanałach telewizji 
Polsat.

(stop)
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Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7499zł

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

Od 6 czerwca do 25 czerwca

KUPUJESZ TERAZ, A SPŁACASZ DOPIERO PO WAKACJACH!
ODSETKI 0 zł*

1Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług z karencją w spłacie pierwszej raty oferowanego przez Santander Consumer Bank 
S.A. zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 06.06.2016 r. są następujące: Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,82%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów) 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2120 zł; całkowity koszt kredytu 120 zł (w tym: prowizja 120 zł, 
odsetki 0 zł, inne koszty 0 zł); wysokość 10 równych rat miesięcznych 212 zł. Propozycja kredytu na zakup towarów i usług z 
przesuniętym terminem płatności pierwszej raty obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 06.06.2016 r. do dnia 25.06.2016 r.
SALONY MEBLOWE SIADACZKA występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i 
usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz 
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących 
treści wymienionych dokumentów.  Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta 
zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.  O szczegóły pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

Państwo Jadwi-
ga i Krzysztof 

Winciorowie ze wsi Golbice są 
rodzicami niepełnosprawnej 
Kasi. Zbierają pieniądze na 
nowy wózek inwalidzki dla córki, 
pomóc ma w tym koncert cha-
rytatywny.

Kasia urodziła się z przepukliną 
oponowo-rdzeniową. Od począt-
ku nie chodziła, obecnie jeździ na 
wózku. Rodzice starają się, aby ich 
córka funkcjonowała w społeczeń-
stwie tak jak zdrowe dzieci.

- Przecież my nie jesteśmy 
wieczni, dlatego Kasia musi się 
uczyć samodzielności – mówi 
Krzysztof Wincior, tata dziew-
czynki. - Obecnie uczęszcza do 
III klasy szkoły podstawowej 

w Chorkach, niestety autobus 
szkolny nie jest dostosowany do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych. Dlatego dowożę córkę wła-
snym samochodem i odbieram ją 
po zajęciach. W szkole, podczas 
zajęć musi sobie radzić sama. 

- Cieszymy się z każdego odru-
chu serca okazanego Kasi ze strony 
innych ludzi – dodaje pani Jadwiga, 
matka Kasi. - W lipcu miejscowe 
stowarzyszenie działające w Chor-
kach organizuje koncert charyta-
tywny z którego dochód będzie 
przeznaczony na zakup nowego 
wózka dla naszej córki. 

(mku)

Nie ma dnia, aby do 
drzwi Zgromadzenia 

Sióstr Urszulanek nie zapukał 
ubogi prosząc o wsparcie. Rów-
nież w takiej potrzebie znalazła 
się Katarzyna Bartosik. 

- Wcześniej mieszkałam w sza-
łasie, w lesie pomiędzy Łęczycą 
a Ozorkowem. Byłam tam razem 
z mężem. Niestety mąż umarł i 
zostałam sama. Jestem ogromnie 
wdzięczna siostrzyczkom za okaza-
ne serce. Przychodzę do nich od kil-
ku tygodni. Jeszcze nie było sytuacji, 
aby odmówiono mi obiadu – mówi 
wzruszona pani Katarzyna. 

Życie nie rozpieszcza K. Bartosik. 
- Można się załamać, ale czło-

wiek ja-
koś żyje 
d a l e j . 
Jedzenie 
mam od 
siostrzy-
c z e k , 
a parę 
groszy 
zarobię 
sprze-
dając w 
pu n k-
t a c h 
złomu 
z e -
bra ne 

puszki. Mam jeszcze skromny zasi-
łek w kwocie 150 złotych na miesiąc 
– słyszymy. - Na szczęście miałam 
się w Łęczycy u kogo zatrzymać. Nie 
śpię dzięki Bogu pod gołym niebem. 

Ludzi, którzy znaleźli się na życio-
wym zakręcie, nie brakuje. 

- Codziennie odwiedza nas po 
kilka osób. Proszą przede wszystkim 
o jedzenie. Pani Kasia jest bardzo 
uprzejma, kulturalna. Nie jest pod 
wpływem alkoholu. Pomagamy jej 
i mamy nadzieję, że niedługo los 
będzie dla niej łaskawszy – mówi 

jedna z sióstr. 
Człowiek dzisiejszego świata czę-

sto patrzy na życie oczami ekonomii 
i pożądania. Zauważalny jest wzrost 
przemocy w społeczeństwie oraz 
jawny wyzysk słabych i biednych. 
Jest wielu, którzy zagubili prawdę 
w otaczającym ich hałasie i zgiełku. 
Często mamy do czynienia z kłam-
stwem. Siostry Urszulanki zwracają 
uwagę na to, że wielu nie myśli o 
drugim człowieku, nie mówiąc już 
o Bogu. 

(stop) 

Czy Kasia dostanie nowy wózek?
Gm. Grabów

Łęczyca 

Przez Lata mieSzKała W SzałaSie
teraz o PomoC ProSi urSzuLaNKi

Urszulanka wspiera potrzebującą ciepłym posiłkiem 

Pani Katarzyna jest 
wdzięczna za okazaną 
pomoc 

w Chorkach, niestety autobus 
szkolny nie jest dostosowany do 
w Chorkach, niestety autobus 
szkolny nie jest dostosowany do 
w Chorkach, niestety autobus 

przewozu osób niepełnospraw-
szkolny nie jest dostosowany do 
przewozu osób niepełnospraw-
szkolny nie jest dostosowany do 

nych. Dlatego dowożę córkę wła-
snym samochodem i odbieram ją 
nych. Dlatego dowożę córkę wła-
snym samochodem i odbieram ją 
nych. Dlatego dowożę córkę wła-

po zajęciach. W szkole, podczas 
snym samochodem i odbieram ją 
po zajęciach. W szkole, podczas 
snym samochodem i odbieram ją 

zajęć musi sobie radzić sama. 
po zajęciach. W szkole, podczas 
zajęć musi sobie radzić sama. 
po zajęciach. W szkole, podczas 

chu serca okazanego Kasi ze strony 
innych ludzi – dodaje pani Jadwiga, 
chu serca okazanego Kasi ze strony 
innych ludzi – dodaje pani Jadwiga, 
chu serca okazanego Kasi ze strony 

matka Kasi. - W lipcu miejscowe 
innych ludzi – dodaje pani Jadwiga, 
matka Kasi. - W lipcu miejscowe 
innych ludzi – dodaje pani Jadwiga, 

stowarzyszenie działające w Chor-
matka Kasi. - W lipcu miejscowe 
stowarzyszenie działające w Chor-
matka Kasi. - W lipcu miejscowe 

kach organizuje koncert charyta-
stowarzyszenie działające w Chor-
kach organizuje koncert charyta-
stowarzyszenie działające w Chor-

tywny z którego dochód będzie 
kach organizuje koncert charyta-
tywny z którego dochód będzie 
kach organizuje koncert charyta-

przeznaczony na zakup nowego 
tywny z którego dochód będzie 
przeznaczony na zakup nowego 
tywny z którego dochód będzie 

wózka dla naszej córki. 
przeznaczony na zakup nowego 
wózka dla naszej córki. 
przeznaczony na zakup nowego 
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Łęczyca 

Łęczyca 

Grabów

Łęczyca 

Ulice i chodniki znajdu-
jące się na terenie mia-

sta, których zarządcą nie jest miejski 
samorząd szybko nie doczekają się 
remontu. apele burmistrza doty-
czące niezbędnych prac poprawia-
jących stan np. ulic: H. Sienkiewicza, 
Ozorkowskie Przedmieście, Jana 
Pawła II w większości spotkały się z 
negatywną odpowiedzią.

Jak informuje łęczycki magistrat, 
liczne pisma, spotkania i rozmowy 
przynoszą różne skutki. Jedynym 
wyjątkiem jest planowany remont na 
odcinku DK 91. Objęty zostanie nim 
zaledwie półkilometrowy fragment 
ulicy Ozorkowskie Przedmieście od 
zjazdu w ulicę Ozorkowską wraz z 
niezabezpieczonym mostkiem na 
przepuście na cieku Czartówka. W 
zależności od posiadanych środków 
wyremontowane zostaną chodni-
ki i wygrodzenia łańcuchowe na 
tym odcinku. To koniec dobrych 
informacji. Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, który na apel o większą 
dbałość o estetykę łęczyckich ulic 
pozostających w zarządzie władz 
województwa odpowiada – „mamy 
świadomość zwiększonych oczeki-
wań ze strony lokalnego samorzą-
du, lecz nie zmienia to faktu, że 
w 2016 roku sprawa estetyki nie 
będzie priorytetem w działaniach 

tutejszego Zarządu.” Z dalszej 
treści pisma wynika, że bieżące 
utrzymanie dróg wojewódzkich 
na terenie Łęczycy ograniczyć się 
będzie musiało do dwukrotnego w 
roku koszenia trawników w ciągu 
drogi wojewódzkiej czyli al. Jana 
Pawła II, Belwederskiej i Kaliskiej. 
W zakresie porządku i czystości 
podobna jest odpowiedź z gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. GDDKiA informuje, że 
ulice Sienkiewicza i Ozorkowskie 
przedmieście będą sprzątane tylko 
cztery razy do roku co obejmować 
będzie również trzykrotne koszenie 
traw. Burmistrz Łęczycy Krzysztof 
Lipiński podejmie dalsze próby ma-
jące doprowadzić do poprawy stanu, 
porządku i czystości na leżących 
na terenie Łęczycy drogach innych 
zarządców. 

Początek drugiego 
etapu przebudowy 

ulicy Poznańskiej zaplanowano na 
10 czerwca. Wymusi to koniecz-
ność zmiany organizacji ruchu i 
wyznaczenie objazdu. Remont 
najbardziej uciążliwy będzie dla 
mieszkańców i osób prowadzących 
na ul. Poznańskiej działalność. W 
związku z planowanym rozpoczę-
ciem robót budowlanych, burmistrz 

Krzysztof Lipiński i przedstawiciel 
wykonawcy robót - fi rmy STRABAG 
spotkali się z mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami, którzy byli zain-
teresowani przebiegiem remontu 
i utrudnieniami komunikacyjnymi 
podczas ich trwania. Na spotkaniu 
omówiono szczegóły związane z 
realizacją robót i organizacja ruchu 
w czasie budowy. 

GDDKiA i ZDW odpowiadają 

Remont DK91 obejmie jedynie 
półkilometrowy odcinek

Spotkanie z mieszkańcami 
w sprawie przebudowy 

ul. Poznańskiej

Radni gminy Grabów 
podjęli uchwałę obni-

żającą pensję wójtowi Tomaszowi 
Pietrzakowi (pisaliśmy o sprawie). 
Dlaczego konfl ikt w grabowskim 
samorządzie z dnia na dzień przy-
biera na sile?

Pomysł obniżenia wójtowi mie-
sięcznego wynagrodzenia zaistniał 
na początku maja. Wówczas radni 
– członkowie klubu „Inicjatywy sa-
morządowe” postanowili poczekać 
na wnioski z  trwających kontroli 
RIO oraz decyzję Prokuratury Rejo-
nowej w Łęczycy. Uchwałę obniżają-
cą wynagrodzenie wójta ostatecznie 
podjęto podczas sesji, 25 maja, mimo 
że Prokuratura Rejonowa w Łęczycy 
odmówiła wszczęcia dochodzenia 
w sprawie przekroczenia uprawnień 
przez wójta a wyników kontroli RIO 
w urzędzie gminy jeszcze nie ma. Co 
więc przyspieszyło obniżenie pensji 
włodarzowi?

- Po pierwsze, w naszej ocenie 
sprawa nie jest zakończona, bo 
równolegle z Prokuraturą Rejonową 
zawiadomiliśmy też Prokuratora 

Generalnego, który zgodnie z wła-
ściwością skierował sprawę w celu 
jej rozpoznania do Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi - mówi radny 
Andrzej Starczyński, członek klu-
bu radnych. - Po drugie, wójt nas 
radnych kłamie. Nie powiedział o 
podpisaniu Aktu Notarialnego na 
utworzenie spółki ani o zakupie 
ciągników i sprzętu towarzyszącego 
na kwotę 1 mln 290 tys. złotych.

Wójt miał jednak zgodę na podję-
cie czynności związanych z organi-
zowaniem spółki, bo Rada Gminy 
takiej udzieliła w formie uchwały z 
dnia 29.10.15 r.

- To się zgadza – potwierdza rad-
ny Henryk Pabin. - Ale dlaczego 
w skład Rady Nadzorczej spółki 
weszły osoby z obcego terenu? 
Dlaczego nie byliśmy na bieżąco in-
formowani co się dzieje w sprawie? 
Dlaczego wójt to wszystko ukrywał, 
czyli po prostu kłamał? 

Według członków klubu radnych 
„Inicjatywy samorządowe”, decy-
dując o obniżeniu pensji wójtowi, 
nie chodziło jedynie o sprawę spółki 

komunalnej.
- Nasz wójt utracił zaufanie spo-

łeczne, przynajmniej u znacznej czę-
ści mieszkańców gminy, a my jako 
radni reprezentujemy interesy tych, 
którzy nas wybrali i ani na chwilę 
nie możemy o tym zapominać – 
przekonuje radny Marcin Pijewski.

Pensję wójtowi obniżono z kwoty 
8620 zł na 6100 zł brutto. Co na to 
sam zainteresowany?

- Nie jestem zaskoczony – mówi 
wójt Tomasz Pietrzak. - Spodziewa-
łem się dalszych kroków ze strony 
radnych, członków klubu „ Inicja-
tywy Samorządowe”. Od stycznia 
proponuję Radzie kompromis, chcę 
się dogadać, ale niestety wszystkie 
moje poczynania są odrzucane. W 
tej chwili mamy budżet ustalony 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Łodzi, nie ma tu oczywiście 
przewidzianych żadnych inwestycji. 
Na ostatniej sesji kolejny raz przed-
łożyłem projekt budżetu i znów 
został odrzucony, czyli czeka gminę 
i jej mieszkańców stagnacja. 

(mku)

Czy spółdzielnia miesz-
kaniowa „Łęczycanka” 

przywłaszcza pieniądze, które 
powinny zostać rozdzielone pomię-
dzy członków? - z takim pytaniem 
zwróciła się do redakcji jedna z na-
szych Czytelniczek, która poprosiła 
gazetę o interwencję w tej sprawie. 

„Pragnę zawiadomić o swoim spo-
strzeżeniu – czytamy w nadesłanym 
do redakcji piśmie od lokatorki spół-
dzielczego bloku. - Moim zdaniem, 
prawdopodobnie uchwała nr 40/15 
z dn. 25.11.15 Rady Nadzorczej SM 
„Łęczycanka” w sprawie kompensaty 
nadwyżek i niedoborów w grupach 
rozliczeniowych woda i kanalizacja 
oraz energia elektryczna jest nie-
zgodna z obowiązującym prawem 
skarbowym i spółdzielczym”

Na temat finansów „Łęczycanki” 
mówi też inna mieszkanka. 

- Nie wiem, czy to niezgodne z 
prawem. Warto jednak, aby ktoś ze 
spółdzielni wypowiedział się w tej 
sprawie. Ludzie zaczynają mówić, że 
spółdzielnia nie wypłaca należnych 
lokatorom pieniędzy – usłyszeliśmy.  

Krzysztof Graczyk, przewodni-
czący rady nadzorczej SM „Łęczy-
canka”, rozwiewa obawy niektórych 
lokatorów. 

- Każdą podejmowaną przez radę 
uchwałę opiniuje prawnik pod kątem 
zgodności z ustawami wyższego 

rzędu. Poza tym statut spółdzielni 
daje każdemu członkowi możliwość 
odwołania się od każdej uchwały. W 
przedmiotowej sprawie nie wpłynął 
żaden sprzeciw – usłyszeliśmy od 
przewodniczącego. 

W siedzibie „Łęczycanki” nasza 
reporterka przyjrzała się spornej 
uchwale. W paragrafie pierwszym 
zapisano: 

„Rada nadzorcza zezwala na prze-
prowadzenie w księgach rachunko-
wych spółdzielni kompensat niedo-
borów i nadwyżek w grupie woda i 
kanalizacja oraz energia na wynikach 
lat ubiegłych tj. do dnia 31.12.2015 r 
w obrębie każdej nieruchomości w 
oparciu o roczną analizę przychodów 
i kosztów w księgach 2016 roku”.

Co oznacza ten zapis?
 - W tym przypadku chodzi 

bardziej o zasady księgowania, w 
dłuższym okresie czasu z tytułu 
nadpłat, często groszowych powsta-
ją nadwyżki a na innych kontach 
odwrotnie – niedobory. Podjęcie 
uchwały w sprawie kompensat 
tychże pozwoli na tzw. oczyszcze-
nie kont, czyli jest to czynność o 
charakterze bardziej technicznym 
niż finansowym - wyjaśnia K. 
Graczyk. - W całej tej sprawie dziwi 
mnie tylko jedna rzecz. Księgowość 
rzeczywiście nie należy do prostych 
czynności, ale jeżeli dla kogoś jest 
coś niezrozumiałe to zawsze może 
przyjść i poprosić o wyjaśnienia.

(mku)

Kulisy samorządowego konfliktu

Spółdzielcy pytają o fi nanse...

K. Graczyk wyjaśnia wątpliwości niektórych spółdzielców 

anna Chmielecka
- Jako prezes stowarzyszenia 
współpracę z wójtem oceniam 
dobrze. Pomógł nam w po-
zyskaniu lokalu na działalność 
statutową organizacji, wspiera w 
rozwiązywaniu problemów. We 
współpracy z gminą i wójtem 
prowadzimy akcję wspomaga-
nia w żywność ludzi najbardziej 
potrzebujących. 

CO MIESZKaŃCy SĄDZĄ O WóJCIE?

Jerzy Kubasiński
- Ja mam własną działalność 
i jak sam nie zapracuję na 
własne utrzymanie, to ani 
wójt, ani gmina nic mi nie 
da. Mój syn był pytać o 
pracę, ale nie ma szans. Dla 
„swoich” może mają, ale 
inni, tak jak mój syn, muszą 
szukać pracy poza Grabo-
wem.

antoni Kowal 
- Gospodarstwa 
nie mam i spraw w 
gminie nie zała-
twiam, więc trudno 
mi cokolwiek na 
ten temat powie-
dzieć. W Grabowie 
jest porządek, więc 
chyba wójt dobrze 
sobie radzi.

Beata Tomczak 
- Wójta znam 
tylko ze zdjęcia, nie 
miałam jak do tej 
pory z nim żadne-
go kontaktu. Nie 
chodzę do gminy 
i nie załatwiam 
żadnych spraw, 
dlatego trudno mi 
go oceniać.
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Zabawa była super – 
mówią mieszkańcy, 

którzy licznie uczestniczyli na 
pl. Kościuszki w imprezie zorga-
nizowanej w Dniu Dziecka. Nie 
wszystkim jednak podoba się to, 
że tego rodzaju fi gle odbywały 
się tuż pod pomnikiem Matki 
Boskiej. 

- Ja wszystko rozumiem. Ale czy 
nie można było tak tego zorgani-
zować, aby przed świętym pomni-
kiem był porządek? - pyta pani 
Anna, która w sprawie zadzwoniła 
do redakcji. - Byłam na placu na 
drugi dzień po tej zabawie. Przed 
fi gurą Matki Boskiej pełno było 

petów, zauważyłam nawet puszkę 
po piwie. 

Jak przeważnie bywa, zdania są 
podzielone. 

- Bardzo dobrze, że miasto 
organizuje takie imprezy w 
centrum – usłyszeliśmy od kilku 
mieszkańców z którymi o Dniu 
Dziecka rozmawialiśmy na pl. 
Kościuszki. - Przecież to z myślą 
o dzieciach było to wszystko. 
Na pewno nie zostały obrażone 
uczucia osób religijnych. Matka 
Boska z całą pewnością była 
świadkiem bardziej niestosow-
nych zachowań. 

(stop)

Rzeźba króla Kazimie-
rza Wielkiego – usta-

wiona przed zamkiem – jest w 
coraz gorszym stanie. Zaczęła 
gnić, drewno odpada sporymi 
fragmentami. Niedawno trzeba 
było uzupełnić dziurę w koronie 
króla materiałem wypełniającym.  
- Można było się spodziewać, że 
rzeźba z drewna topoli będzie po 
wielu latach w takim stanie. Radzimy 
sobie, jak umiemy. Choć konserwa-
cja tej rzeźby nie jest naszym priory-
tetem i nie należy na dobrą sprawę 
do naszych zadań. Nie wiem, jakie 
plany względem tej fi gury ma urząd 
miasta – mówi andrzej Borucki, 
dyrektor muzeum w Łęczycy. 

(stop) 

Łęczyca 
Łęczyca 

Harce pod fi gurą matki Boskiej

Maria i Genowefa Zawadzkie - „mamy nadzieję, że starsza pani wyzdrowieje”

90-letnia Helena R. (nazwi-
sko do wiadomości redakcji) 
walczy o życie w szpitalu w 
Łęczycy. Zwyrodnialcy zma-
sakrowali staruszkę motyką, 
kopali po głowie. Bili, żeby 
zabić. Konającą zamknęli w 
kuchni, sami poszli plądro-
wać dom w poszukiwaniu 
pieniędzy. Przyjazd wnuczki 
uratował jej życie. 

- Agata przyjechała do bab-
ci zaledwie kwadrans po tej 
napaśc i  –  mówi Ar t u r  R., 
wnuczek pani Heleny. - Gdyby 
nie to, babcia już by nie żyła. 
Martwimy się o nią, bo tra-
fiła do szpitala w strasznym 
stanie. Babcia ma połamane 
żebra. Bandyci bili ją po całym 
ciele, nie oszczędzając głowy. 
Doszło do pęknięcia czaszki. 
Najgorsze jest to, że posłużyli 
się graczką. Babcia ma liczne 

rany, krwiaka mózgu. Tuż po 
tej napaści jej głowa była wręcz 
kwadratowa i  s i na od t ych 
wszystkich uderzeń. 

O dramacie wciąż mówi się w 
Zdunach. Właśnie tam doszło 
do brutalnej napaści. 

- Jestem tak bardzo tym zbul-

Ewa Krzyżaniak - „nie mogę uwierzyć w to, co się 
stało” 

motyKĄ zmaSaKroWaLi 
StaruSzKĘ!

Maria Olczyk - „autentycznie boję się o swoje życie”

wersowana, 
że aż brakuje 
mi słów. Jak 
ta k można? 
W biały dzień 
napadać na 
b e z b r o n n ą , 
słabą 90-let-
n ią  kobie tę 
i  bić  ją  bez 
opamiętania. 
Kto mógł coś 
takiego zro-
bić? To nie są 
bandyci, to są 
zwierzęta – oburza się Ewa Krzy-
żaniak, żona sołtysa wsi.

Mieszkańcy żyją w strachu.
- Człowiek autentycznie boi 

się o swoje życie, bo polic ja 
jak do tej pory nie złapała tych 
zwyrodnialców. Też mam swoje 
lata i jak pomyślę, co przeszła 
pani Helena, to aż mam dresz-
cze. Oby tylko z tego wyszła 
– mówi z troską w głosie Maria 
Olczyk.  

To nie powinno się wydarzyć. 
Na wsi, jak do tej pory, życie 
toczyło się spokojnie. Teraz jest 
inaczej. Ludzie nie potrafią zro-
zumieć, jak można było zrobić 
tak ogromną krzywdę 90-latce.

- Mój Boże – załamuje głos 
Genowefa Zawadzka. - Prze-
cież nie musieli jej tego zrobić.  
Jaki był cel tak bestialskiego 
pobicia? 

Bandyci już od dłuższego cza-
su musieli obserwować starusz-
kę. Wiedzieli, że pani Helena 
mieszka samotnie, na skraju 
osady pod lasem. 

- Babcia została zaatakowana, 
gdy wyszła z domu. Szła przez 
podwórko w st ronę kuch n i 
letniej. Chciała przygotować 
obiad dla wnuczki Agaty. Z tego 
co udało mi się ustalić, bandy-
tów było najprawdopodobniej 
dwóch. Przyjechali rowerami. 

Pozostawili ślady w lesie, byli 
też w stodole – słyszymy od 
Artura R. - Szukali pieniędzy. 
Dom przewrócili do góry no-
gami. Zabrali portfel babci w 
którym mogło być nie więcej 
niż sto złotych.

Lekarze, tuż po zdarzeniu, 
mówili o czarnym scenariu-
szu. Wraz z liczbą mijających 
dni, pojawiło się światełko w 
tunelu. Staruszka odzyskała 
niedawno przytomność. Me-
dycy mówią o cudzie, choć 
jeszcze nie wiadomo jak dłu-
go starsza pani będzie musia-
ła pozostać w szpitalu. Cała 
rodzina pani Heleny wspiera 
ją w powrocie do zdrowia. 

Najbliżsi 90-latki rozwiesza-
ją w okolicy informacje o tym, 
co się stało. Proszą o kontakt 
osoby,  które  mogłyby po -
móc w schwytaniu bandytów. 
Wyznaczona została wysoka 
nagroda za pomoc w ujęciu 
sprawców brutalnego napadu.

- Będziemy wdzięczni za 
każdy sygnał, który byłby przy-
datny w schwytaniu tych ban-
dytów – apeluje wnuczek pani 
Heleny. - Czekamy na informa-
cje pod numerami telefonów: 
727 888 554 lub 781 458 479.

tekst i fot. (stop) 

król do wymiany 
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Uniejów 

Poddębice Na placu budowy, 
w pobliżu skrzy-

żowania ul. Miłej i Radosnej, 
operator koparki natrafi ł w ziemi 
na granatnik z czasów II wojny 
światowej. To cud, że nie doszło 
do eksplozji. Miejsce szybko za-
bezpieczono. Przyjechali policjan-
ci, a następnie saperzy. Okoliczni 
mieszkańcy z zapartym tchem 
obserwowali niebezpieczną akcję. 

- Pocisk z granatnika z czasów 
II wojny światowej mierzył 48 
centymetrów, miał średnicę 10 cen-
tymetrów – mówi st. asp. Elżbieta 
Tomczak, rzecznik poddębickiej 
policji. - Z uwagi na bliskie sąsiedz-
two zabudowań podjęto decyzję o 
natychmiastowym zabezpieczeniu 
całego terenu przed osobami po-
stronnymi i wstrzymaniu ruchu 
na tym odcinku. Pomimo poten-
cjalnego zagrożenia nie zachodziła 
jednak potrzeba ewakuacji osób 
mieszkających w pobliżu. 

Kryminalni uzyskali in-
formację, że na terenie 

Uniejowa prawdopodobnie docho-
dzi do sprzedaży środków odurza-
jących. Podczas obserwacji terenu 
policjanci zauważyli zaparkowany 
nieopodal dyskoteki samochód 
osobowy marki suzuki do którego w 
pewnym momencie podeszło kilka 
osób. Mundurowi podejrzewając, 
że młodzi ludzie mogą posiadać 
środki odurzające postanowili ich 
wylegitymować. Okazało się, że 
trafi li w sedno. Podczas kontroli, je-
den z mężczyzn siedzący na tylnym 
siedzeniu pojazdu nagle odłożył 
zeszyt, w którym jak się okazało 
znajdował się biały proszek. Jego 
kompan, który siedział obok również 
zachowywał się bardzo nerwowo. 
Obydwaj mężczyźni w wieku 19 i 22 
lat zostali zatrzymani i osadzeni w 
areszcie. W chwili zatrzymania mieli 
od 0,2 do 1 promila alkoholu w orga-
nizmie. Badanie narkotesterem wy-
kazało, że zabezpieczona substancja 
w ilości 0,358 gramów to pochodna 
extasy. Teraz sprawcy odpowiedzą 
za popełnione przestępstwo w myśl 
ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii za co grozi im kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

(stop) 

W związku z naszymi ostatnimi ar-
tykułami dot. OSP w Poddębicach, 
starosta Ryszard Rytter potwier-
dza, że do starostwa wpłynęły dwie 
skargi dotyczące prawidłowości 
odbytych walnych zebrań człon-
ków stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Poddębicach 
odpowiednio w dniach 13 lutego i 
3 kwietnia br.
W toku podjętych czynności, działając 
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 
stwierdzono braki we wniesionych 
skargach i wezwano ich autorów do 
stosownego uzupełnienia. Powyższe 
dodatkowe uzupełnienia na dzień 
dzisiejszy zostały złożone i po anali-
zie materiałów starosta poddębicki, 
na zasadach współpracy, uzgodnił 
przekazanie sprawy staroście zduń-
skowolskiemu Wojciechowi Rychlikowi 
do rozstrzygnięcia.
Decyzja jest motywowana faktem, 
iż w odczuciu opinii publicznej roz-
strzyganie sprawy przez starostę 
poddębickiego, gdzie jedną z osób 
zainteresowanych jest wicestarosta 
poddębicki Piotr Binder, może rodzić 
wątpliwości co do obiektywizmu 
organu nadzorującego w swych roz-
strzygnięciach.

Wpadli z narkotykami
o krok oD niesZcZęścia 

Niewypał na osiedlu 

Z powodu akcji na ponad trzy 
godziny trzeba było zamknąć dla 
ruchu okolice skrzyżowania przy 
którym natrafi ono na pocisk. Gra-

natnik został zdetonowany na po-
ligonie wojskowym przez saperów 
z Tomaszowa Mazowieckiego.

(stop)

Starosta odpowiada

Ile zarobili przedstawiciele lokalnej władzy? 
Pora przyjrzeć się ich majątkom. 

Burmistrz Piotr Sęczkowski
Na koncie zgromadził 206 700 zł
Posiada dom o powierzchni 222 mkw. 
wyceniony na 420 tys. zł
Działka na której stoi dom ma 2900 mkw., 
jej wartość to 72 tys. zł
Posiada drugą działkę o pow. 999 mkw. - 
wartość 50 tys. zł
W oświadczeniu wykazał stodołę mu-
rowaną o pow. 160 mkw. wartą 20 tys. zł
Dochód z tytułu zatrudnienia – 157 369 zł 

Paweł Gogulski – przewodniczący rady
Posiada dom o powierzchni 120 mkw., 
wyceniony na 75 tysięcy zł 
Gospodarstwo rolne (własność – 7,91 ha, 
dzierżawa – 5,37 ha) wartości 400 tysięcy zł
z gospodarstwa osiągnął dochód – 6 
tys. zł
Wynagrodzenie ze stosunku pracy 39 
240 zł
Dieta przewodniczącego – 21 600 zł, 
prowizja sołtysa 2 053 zł
Samochód: hyundai i30 z 2010 r.
Zaciągnął kredyt obrotowy w kwocie 
13 500 zł

Paweł Plewiński – wiceprzewodniczący 
rady
Na koncie zgromadził 20 tysięcy zł 
Dom o pow. 240 mkw. - wartość 370 tys. zł
Gospodarstwo rolne (produkcja roślinna) 
o pow. 0,92 ha, wycenione na 20 tys. zł
Dochód z gospodarstwa 800 zł 
Dochód z działalności gospodarczej 118 
067 zł
Z tytułu zatrudnienia 61 864 zł
Dieta radnego 9 120 zł
Samochody: opel z 2007 r., mercedes benz 
sprinter z 2003 r., vw polo z 2002 r. 
Zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę 
63 289 zł 

Wicestarosta Piotr Binder
Na koncie odłożył 2 925 zł 
Dom o pow. 220 mkw. wartości 250 tys. zł
Dwa mieszkania o pow. 30 mkw. warte 
po 120 tys. zł 
Działka rekreacyjna 960 mkw. z domkiem 
wartości 30 tys. zł
Dochód ze stosunku pracy 120 580 zł
Dochód z najmu lokali 22 800 zł
Samochody: toyota avensis z 2007 r. i 
volvo s80 z 2002 r. 
Zaciągnięty kredyt hipoteczny – 3588 FR

Leszek Chmielecki, członek zarządu
Dwa domy – jeden o pow. 102 mkw. 
wyceniony na 57 tys. zł, drugi o pow. 156 
mkw. wartości 350 tys. zł
Gospodarstwo rolne 8,7 ha – wartość 
190 tys. zł
Dochód z gospodarstwa 16 tys. zł
Dochód z zatrudnienia w UG w Dalikowie 
51 635 zł
Dieta radnego 17 160 zł
Zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę 150 
tys. zł oraz kredyt na wznowienie produkcji 
po klęsce deszczu nawalnego – 30 tys. zł

Marek Długosz, członek zarządu
Na koncie 25 tys. zł 
Gospodarstwo rolne 3,10 ha plus dzierża-
wa 1 hektara (wartość 200 tys. zł)
Dochód z gospodarstwa 3 130 zł
Dochód z tytułu zatrudnienia 96 330 zł
Dieta radnego 16 657 zł
Samochód: toyota corolla z 2003 r., wyce-
niona na 10 tys. zł

Roman Morawski, członek zarządu 
Zgromadził na koncie 14 279 zł 
Mieszkanie o pow. 52 mkw. wartości 
150 tys. zł
Dochód z tytułu zatrudnienia 47 507 zł
Dieta 16 005 zł
Samochody: ford fi esta z 2010 r. i citroen 
c-4 z 2007 r.
Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny (32 505 
zł) i odnawialny (5 700 zł) 

Burmistrz ma powody do 
zadowolenia. Na koncie (w 
porównaniu z rokiem ubiegłym) 
przybyło mu 80 tysięcy zł 

Starosta ma na koncie prawie 
440 tysięcy złotych 

Sławomir Stelmasiak – wiceprzewodni-
czący rady
Na koncie 17 820 zł 
Dom o pow. 235 mkw. - wartość 185 tys. zł
Mieszkanie o pow. 54 mkw. - wartość 153 
tys. zł
Gospodarstwo rolne o pow. 5,40 ha wyce-
nione na 65 tys. zł 
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 
56 456 zł
Dochód z umowy zlecenia 10 300 zł
Dieta radnego – 9 440 zł
Dopłaty z UE – 3 749 zł
Samochód: vw passat z 2004 r.

Bogumił Kabaciński, radny
Na koncie odłożył 30 tys. zł 
Dom o pow. 96 mkw. (brak wyceny)
Domek rekreacyjny wartości 17 tys. zł
Mieszkanie o pow. 50 mkw. wycenione na 
150 tys. zł 
W oświadczeniu wykazał grunty orne (2 
900 mkw.) wycenione na 15 tys. zł
Dochód z tytułu zatrudnienia 36 660 zł
Dieta 9 600 zł 

andrzej Lodziński, radny
Dom o pow. 110 mkw. wyceniony na 60 
tys. zł
Gospodarstwo rolne (3,30 ha) wartość 16 
tys. zł
Dochód z gospodarstwa 500 zł
Dochód z renty 13 500 zł
Dieta radnego 7 800 zł
Dieta sołtysa 1557 zł
Dieta z Izby Rolniczej 300 zł

andrzej Twardowski, radny 
Na koncie 60 tys. zł
Mieszkanie o pow. 51 mkw. wycenione na 
30 tys. zł
Dochód z członkostwa w MPWiK 962 zł 
Dochód z umowy o pracę 48 371 zł
Dieta radnego 7 800 zł
Renta 9 234 zł
Samochód: peugeot 3008 z 2009 r. 

Jacek Bienias, radny
Mieszkanie o pow. 90 mkw. - wartość 180 
tys. zł
Dwa garaże o wartości 16 tys. zł
Osiągnął dochód z działalności gospodar-

czej 14 206 zł
Dieta radnego 10 260 zł
Dochód z innych źródeł 108 596 zł
Samochody: opel insignia z 2010 r., renault 
clio z 2011 r.
Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w kwocie 
130 tys. zł oraz kredyt gotówkowy – 30 
tys. zł

Emilia Błaszczyk, radna
Zgromadziła 20 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 52 mkw. wycenione na 
110 tys. zł
Działka (753 mkw.) - wartość 37 370 zł
Dochód z umowy o pracę 100 781 zł
Dochód z umowy zlecenia 5 515 zł
Dieta 9 440 zł
Dochód z innych źródeł 1 999 zł
Samochód: alfa romeo giulietta z 2010 r. 

Halina Tomczyk, radna
Dom o pow. 269 mkw. wyceniony na 208 
tys. zł
Dochód z umowy o pracę 39 082 zł
Dieta 9 600 zł
Dochód z wynajmu mieszkania 6 600 zł
Samochód: vw polo z 2005 r. 

Mirosław Kupczyk, radny
Na koncie 27 tys. zł
Dom o pow. 132 mkw. (brak wyceny)
Gospodarstwo rolne (18 ha) – wartość 
450 tys. zł
Dochód z gospodarstwa 10 tys. zł
Ryczałt kuratora 6 699 zł
Prowizja sołtysa 2 072 zł
Dieta radnego 7 670 zł 
Samochód: vw golf z 2006 r. i vw golf z 
2011 r. 

Przemysław Jaszczak, radny
Dom o pow. 200 mkw. - wartość 370 tys. zł
Wynagrodzenie ze stosunku pracy 66 367 zł
Dieta 9 600 zł
Samochód: nissan almera z 2002 r.
Kredyt ROR 11 021 zł
Zaciągnięty kredyt budowlany 228 681 zł 
oraz kredyt gotówkowy 26 201 zł

Radosław Gortat, radny
Na koncie zgromadził 13 tys. zł
Działka budowlana o pow. 1 075 mkw. 

wartości 200 tys. zł 
Dochód z tytułu zatrudnienia 52 784 zł
Dieta radnego 6 890 zł
Zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w kwocie 
151 684 zł 

Stanisław Wiaderek, radny 
Odłożył 2 650 zł
Dochód z działalności gospodarczej 23 
707 zł
Dieta 650 zł
Samochód: vw caddy z 2005 r. 

Tomasz Walczyk, radny
Zgromadził 7 100 zł
Dom o pow. 178 mkw. wyceniony na 440 
tysięcy zł
Gospodarstwo rolne o pow. 1,3 ha o war-
tości 380 tys. zł
Dieta 7 410 zł
Samochód: renault kangoo z 2008 r. 
Zaciągnięty kredyt hipoteczny na kwotę 
132 678 zł 

Włodzimierz Jurkiewicz, radny
Na koncie 59 300 zł
Dom o pow. 195 mkw. wyceniony na 100 
tys. zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 15 ha – wartość 
450 tys. zł
Dochód z gospodarstwa 65 tys. zł
Działka o pow. 1 016 mkw. wraz z domem 
o pow. 200 mkw. o wartości 350 tys. zł
Prowizja sołtysa 1 984 zł
Dieta 7 800 zł
Samochód: seat ibiza z 2010 r. 

ILE ZaROBIŁa 
WŁaDZa POWIaTOWa?

Starosta Ryszard Rytter 
Zgromadził 438 058 zł
Dom o pow. 186 mkw. - wartość 370 tys. zł
Gospodarstwo rolne 2,99 ha o wartości 
110 tys. zł
Działka zabudowana o pow. 652 mkw. 
wartości 40 tys. zł
Garaż z działką wyceniony na 10 tys. zł 
Posiada akcje na łączną kwotę 10 tys. zł
Dochód z umowy o pracę – 167 337 zł
Samochody: vw passat z 2000 r. (wartość 
9 tys. zł) i honda cr-v z 2012 r. (61 tys. zł)
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Uniejów

Gm. Zadzim 

Gm. Uniejów  

Poddębice 

Dzięki Dniom 
Młynów, które 

odbyły się w Uniejowie, z atrakcji 
związanych z rzemiosłem młynarza 
skorzystać można było za darmo w 
„Zagrodzie Młynarskiej”. Mecha-
nizm wiatraka został puszczony w 
ruch. Natomiast w sobotę, po raz 
pierwszy, swoje podwoje otworzył 
przedwojenny młyn w Wilamowie. 
Dzień Młynów w Polsce odbył się 
w tym roku po raz pierwszy. Jest to 

impreza wzorowana na podobnych 
wydarzeniach organizowanych 
już od wielu lat w krajach Europy 
Zachodniej. Inicjatorem wydarzenia 
było Polskie Stowarzyszenie Moli-
nologiczne, którego spotkanie zało-
życielskie odbyło 29 lutego 2016 r. w 
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu (filia 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno – Spożywczego w 
Szreniawie).

(stop) 

Policjanci z Poddębic 
zatrzymali 28-letnie-

go mężczyznę, który groził no-
żem jednemu z mieszkańców 
Uniejowa. Sprawca w chwili za-
trzymania był pijany. 

31 maja o godzinie 16.40 dyżurny 
poddębickiej komendy otrzymał 
alarmujące zgłoszenie od jednego 
z mieszkańców Uniejowa, który 
podał, że na teren jego domu wtar-
gnął mężczyzna i zaatakował go 
nożem. Na miejsce natychmiast 
skierowano funkcjonariuszy. Po-
licjanci po wejściu do domu na 
półpiętrze zauważyli mężczyznę, 
który wykrzykując słowa wulgarne 
groził właścicielowi. Pomimo kilku-
krotnych wezwań do zachowania 
spokoju, sprawca nie zastosował 
się do poleceń. W związku z tym 
podjęto decyzję o użyciu wobec 
niego chwytów obezwładniają-
cych. 28-latek został zatrzymany i 
przewieziony do aresztu. Badanie 
wykazało, że miał ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że w tym dniu do domu miesz-

kalnego należącego do 43-latka, 
wtargnął 28-letni mieszkaniec 
Uniejowa, który trzymając w 
ręku nóż próbował zadać mu cios 
w okolice klatki piersiowej. Na 
szczęście 43-latek zdążył uchylić 
się przed ciosem i uciec do inne-
go pomieszczenia. Jednocześnie 
powiadomił policję. Sprawca nie 
dał jednak za wygraną i wypy-
chając drzwi balkonowe wtargnął 
do pokoju, w którym schował się 
pokrzywdzony. Widząc napast-
nika 43-latek ponownie uciekł na 
wyższą kondygnację budynku, 
gdzie przy użyciu drewnianej 
ławy zabarykadował się przed go-
niącym go sprawcą – informuje st. 
asp. Elżbieta Tomczak, rzecznik 
policji w Poddębicach. 

28-latek został zatrzymany i osa-
dzony w areszcie. Podczas przesłu-
chania sprawca częściowo przyznał 
się do zarzucanego mu czynu moty-
wując całe zdarzenie rozliczeniami 
finansowymi z pokrzywdzonym. 
Za groźby karalne grozi mu kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

(stop) 

Cztery krowy pa-
dły po tym, jak wy-

piły zatrutą wodę. Do zdarzenia 
doszło w miejscowości Charchów 
Pański. Zwierzęta należały do ojca 
wójta Zadzimia.

- Brakuje mi słów, aby to skomen-
tować – usłyszeliśmy od Krzysztofa 
Woźniaka, wójta Zadzimia. - Miesz-
kam razem z rodzicami i cała nasza 
rodzina jest zbulwersowana tym, 
co się stało. Najprawdopodobniej 
do wsypania lub wlania trucizny 
do wody (jeszcze nie wiadomo, co 
to za substancja) doszło w piątek w 
nocy. Na drugi dzień krowy zaczęły 
padać na pastwisku. Przyjechał 
weterynarz. Udało się uratować 11 

zwierząt, cztery padły w męczar-
niach.

Zapytaliśmy wójta o polityczny 
kontekst tej sprawy. 

- Nie złapano nikogo za rękę. Nie 
można wykluczyć, iż z racji mojej 
pracy komuś na myśl może przyjść 
jakaś polityczna zemsta, ale jak jest 
naprawdę… Toczy się śledztwo i nie 
chcę nikogo oskarżać. Mam tylko 
nadzieję, że sprawcy tego haniebnego 
czynu zostaną ujęci.

Wójt zdradził, że trucizna trafiła 
nie tylko do zwierzęcych wodo-
pojów. 

- Eksperci stwierdzili, że zatruta 
również została woda w studni, która 
jest ogólnodostępna – dodaje wójt 

Rodzina z Warsza-
wy, która w ubiegły 

poniedziałek przyjechała do Pod-
dębic, aby skorzystać z basenów, 
została wyproszona z termalnego 
kompleksu. Powodem był mały 
bokserek, którego na początku nie 
zauważyli pracownicy kąpieliska. 
Warszawiacy nie kryli zaskoczenia, 
bowiem przy wejściach nie ma 
ani jednej informacji dot. zakazu 
wchodzenia z psem.

- Najpierw nas wpuszczają a 
później wyrzucają. Jak to jest? 
- denerwowali się turyści ze stoli-
cy. - Jeśli nie można wchodzić na 
teren z psem, to powinny o tym 
informować odpowiednie znaki. 
Nie ma takiego oznaczenia. Zresztą 
przecież wiadomo, że jak wchodzi 
się z takim małym pieskiem, to na 
pewno nie po to, aby się z nim ką-

pać. Nikomu by nie przeszkadzał. 
Pilnowalibyśmy go...

Rodzina, pomimo argumentacji 
o braku odpowiednich znaków, 
została poproszona o opuszczenie 
basenów. Pracownicy term zapro-
ponowali warszawiakom rozłoże-

nie się na trawie w 
pobliżu kąpieliska. 

- Nie możemy ro-
bić wyjątków. Nawet 
jeśli ktoś przyjechał 
do nas specjalnie z 
Warszawy – usłysze-
liśmy od pracowni-
ków term. 

Warszawiacy nie 
kryli zdenerwowania 
nie tylko z powodu 
braku odpowied-
nich informacji przy 
wejściach. W dniu w 
którym przyjechali 

nie był dostępny największy basen. 
Był jeszcze remontowany.

W sprawie zadzwoniliśmy do 
kierownika kąpieliska. 

- Przepisy sanitarno-epidemio-
logiczne jasno mówią o zakazie 
wchodzenia na baseny z psem. 
Oczywiście, jeśli będzie taka po-
trzeba, przy wejściach znajdą się 
odpowiednie znaki. Jeśli chodzi o 
nieczynny jeden basen, to w tym 
dniu trwały jeszcze prace związane 
z uzupełnianiem ubytków farby – 
mówi Andrzej Peraj. 

Kierownik i jednocześnie wicepre-
zes Geotermii poinformował również 
o zbliżającej się podwyżce cen. W 
wakacyjne weekendy baseny będą 
droższe o 2 złote (obecna cena to 13 
zł), po godz. 15 cena wyniesie 10 zł. W 
dni robocze z basenów będzie można 
skorzystać płacąc 12 zł (obecnie 10 zł).

(stop)

Wtargnął do domu i groził nożem!

Dni Młynów 

Z WarsZaWy na basen

Przy wejściach nie ma informacji o zakazie wchodzenia na teren 
z psami 

Wyproszeni z kąpieliska 

W ub. poniedziałek największy basen był 

nieczynny

Kto zatruł KroWy?

Wójt o politycznym kontekście 
sprawy nie chce mówić 

Nie udało się uratować 4 krów

Woźniak. - To przerażające. Przecież z 
tej studni wody napić mógł się nawet 
człowiek.

O komentarz zapytaliśmy rzecz-
nika poddębickiej policji. Póki co 
odpowiedzi nie są konkretne. Nie 
wiadomo jeszcze czy są już podejrza-
ni w sprawie a także, czy jest związek 
między otruciem krów a wykony-
waniem przez Krzysztofa Woźniaka 
obowiązków wójta gminy Zadzim. 

- W KPP Poddębice prowadzone 
jest postępowanie w tej sprawie. Zgło-
szenie dotyczące zdarzenia wpłynęło 
od 57-letniego mieszkańca gminy 
Zadzim – odpowiada krótko st. asp. 
Elżbieta Tomczak, rzecznik prasowy 
policji w Poddębicach. 

Do sprawy powrócimy. 
(stop)



8 6 CZERWCA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny rozmaiTości

Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 189: Każda nowina się starzeje.

UśMiecHniJ się
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UśMiecHniJ się
Żona dzwoni do męża: 
- Kochanie, gdzie jesteś? 
- Na polowaniu... 
- A kto tam tak głośno dyszy? 
- Niedźwiedź... 
- A czemu dyszy? 
- Bo jest ranny, postrzeliłem go... 
- A dlaczego on dyszy damskim głosem?! 
- Nie wiem... Jestem myśliwym, a nie weterynarzem... 

***
Córka do matki: 
- Mamusiu, czy ja jestem ładna? 
- Zapytaj swojego chłopaka. 
- Przecież ja nie mam chłopaka? 
- No właśnie. 

***
W szpitalu lekarz pyta pacjenta: 
- Czy nie odczuwa pan nudności? 
- Nie, mam tu takie małe radyjko. 

***
Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośred-
nictwa pracy i pyta: 
- Czy jest praca dla absolwenta? 
- Oczywiście, że tak! Pensja 5000 zł, komórka i samochód 
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. 

***
- Babciu, czemu Ty ciągle śpisz z podwiniętymi nogami? 
-pyta wnuczek. 
- Bo tak mi jest wygodnie wnusiu. A czemu pytasz? 
- Bo tata powiedział, że jak je w końcu wyciągniesz, to 
kupimy sobie auto. 

Tymiankowy barszczyk
Składniki:
1,5 litra bulionu grzybowego (może 
być z kostki - 1 na pół litra)
3 szklanki barszczyku buraczano - 
jabłkowego (np. Hortex)
burak
cebula
kilka łyżek oleju
1-2 łyżki posiekanego świeżego 
tymianku (lub łyżeczka suszonego)
2 łyżki mąki
3/4 szklanki śmietany (12 %)
sól, pieprz
Etapy przygotowania: Bulion 

zagotować. Buraczka i cebulę 
obrać, zetrzeć na tarce o 
dużych oczkach. Na patelni 
rozgrzać olej, wrzucić cebu-
lę, zeszklić ją, dodać buracz-
ka, podsmażyć kilka minut, 
oprószyć mąką. Dodać do 
wrzącego bulionu, mieszając. 
Wsypać posiekany tymianek i 
gotować kilka minut. Zabielić 
śmietaną, doprawić do smaku 
solą i pieprzem. Można podać 

z jajkiem, boczkiem pokro  jonym 
w kosteczkę i wytopionym na patelni. 

Pieczone udka kurczaka marynowa-
ne w cydrze, jabłkach i miodzie
Składniki:
4 udka kurczaka
4-6 szalotek (może być zwykła cebula)
4-6 jabłek
ok. 1 szklanki cydru jabłkowego
4-5 łyżek miodu pszczelego
świeżo zmielony pieprz
sól morska 
Etapy przygotowania: Na patelni 
rozgrzewamy masło i podsmażamy 

posiekane szalotki. Dodajemy ka-
wałki pokrojonych jabłek (usuwamy 
jedynie gniazda) i miód. Całość de-
likatnie podsmażamy do złocistego 
koloru. Odstawiamy. Udka   kurczaka 
dokładnie myjemy, solimy i umiesz-
czamy w glinianym naczyniu. Doda-
jemy podsmażone jabłka z szalotką, 
świeżo zmielony pieprz i zalewamy 
cydrem. Odstawiamy na parę godzin 
w chłodne miejsce. Tak zamarynowa-
ne mięso możemy piec na grillu, w 
piekarniku (rozgrzany do 220 stopni 
C, najlepiej opcja: grill; w brytfance 

pod przykryciem) lub usmażyć 
na patelni. W trakcie pieczenia/
smażenia koniecznie polewamy 
mięso marynatą/cydrem.

Ciasto z białą czekoladą, bitą 
śmietaną i galaretką
Składniki:
1/4 szkl mleka
3 rządki białej czekolady
1 szklanka mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sody
2 jajka

0,5 szkl cukru
1/4 szkl oleju
4 łyżki śmietany 12 bądź 18%
galaretka
owoce
330 ml śmietany 30%
2 łyżki cukru pudru
1,5 łyżeczki żelatyny rozpusz-
czona w 1/4 szkl wody (nie jest
Etapy przygotowania: Mleko 
wlewamy do rondelka, doda-
jemy połamaną czekoladę i 
podgrzewamy do roztopienia 

się czekolady. Jajka ubijamy z cukrem, 
dodajemy olej  , śmietanę i czekoladę 
z mlekiem. Następnie dodajemy 
stopniowo mąkę wymieszaną z 
proszkiem do pieczenia i sodą. Wy-
kładamy na posmarowaną i posy-
paną np kaszą manną tortownice. 
Pieczemy ok 35-40 minut w 170st. 
Ciasto studzimy. Zimną śmietanę 
30% ubijamy dodając cukier puder 
do smaku, i na koniec żelatynę. Całość 
wykładamy na ciasto; wstawiamy do 
lodówki. Na bitej śmietanie układamy 
owoce i zalewamy tężejącą galaretką, 
ponownie wstawiając do lodów  ki 
najlepiej na całą noc.
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atrakcji podczas Dnia Dziecka nie brakowało. Karuzele, zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa, pokazy sztuki 
cyrkowej czy iluzja przyciągały przede wszystkim najmłodszych.  Na pl. T. Kościuszki było kolorowo i 
niezwykle ciekawie. Trochę starsi z chęcią strzelali z łuku i przede wszystkim tłumnie przybyli na koncert. 
Gwiazdami wieczoru byli Margaret oraz zespół akcent z Zenonem Martyniukiem na czele. Wokaliści 
porwali publiczność, która na długo zapamięta świetną zabawę przy znanych przebojach.

Fot. UM Łęczyca

Święto najmłodszych w Łęczycy
Burmistrz przekazał maluchom klucz do miasta

Nieco starsi 
próbowali 
swoich sił w 
strzelaniu z 
łuku

Dzień Dziecka 
wypełniły 
cyrkowe 
atrakcje

Nutę magii 
do święta 
najmłodszych 
dodał 
iluzjonista

Dzieci chętnie 
malowały 
twarze

Zenon Martyniuk na łęczyckiej scenie czuł się doskonale

Margaret rozgrzała publiczność
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Ozorków 

Ozorków 

materiał płatny

Od początku kwietnia br. inten-
sywnie trwają prace związane z 
uzupełnianiem ubytków asfal-
tem na powiatowych drogach w 
gminie Ozorków, gminie Zgierz, 
gminie Parzęczew i nie tylko. 
Obecnie trwa rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2513 E w miej-
scowości Leśmierz, na odcinku 
od drogi powiatowej nr 5109 E 
do granic miejscowości. Ponad-
to trwają zaawansowane prace 
nad opracowaniem kosztorysów 
inwestorskich dotyczące przebu-
dowy drogi powiatowej nr 5150 
E na odcinku Leśmierz – Parzy-
ce – Cedrowice z 

wyłączeniem odcinków w stanie 
dobrym. 
- Martwi mnie brak współpracy wójta 
gminy Ozorków z powiatem celem 
realizacji wspólnych inwestycji. Razem 
można by więcej, lecz trzeba chęci i do-
brej woli – mówi Krzysztof Łebedow-
ski, radny powiatowy. - Uczestniczyłem 
wspólnie z zarządem powiatu zgierskie-
go jak i radnymi z okręgu wyborczego 
nr 6 w spotkaniu w gminie Ozorków 
z radnymi gminy Ozorków i wójtem 
gminy, gdzie zaproponowaliśmy wspól-
ną realizację inwestycji drogowych w 
gminie Ozorków za prawie 1 milion zło-
tych. Niestety, ku mojemu rozczarowa-

niu, nic z tego 
spotkania nie 
wyszło, gdyż 
wójt gminy 
Ozorków nie 
był wstanie 
dołożyć do 
wspólnych 
inwestycji - 
tak jak robią 
to inne gmi-
ny - nawet w 
wysokości 
min. 10% tej 
kwoty. 
- Dobrym 

przykładem może tu być np. wójt gmi-
ny Zgierz Barbara Kaczmarek, gdzie 
powiat zgierski planuje zrealizować 
wspólnie z samorządem powiatowym 
prawie 3-kilometrowy odcinek drogi 
5105 E relacji Biała – Kębliny – zauważa 
samorządowiec. -  Dzięki temu skorzy-
stają mieszkańcy. 
- Cieszy mnie bardzo dobra i zgodna re-
lacja radnych powiatowych z zarządem 
powiatu, ponieważ dzięki temu możemy 
realizować inwestycje tam gdzie do tej 
pory ich nie było – dodaje radny powiatu 
zgierskiego. 

radny powiatowy ws. inwestycji w Leśmierzu 

Na zdjęciu radny K. Łebedowski 
Remontowana droga 

w Leśmierzu 

Gm. Ozorków 
700 MetróW noWego asfaLtU

W Leśmierzu 
t r wa remont 

głównej drogi. Kierowcy nie 
ukrywają powodów do zadowo-
lenia. I nie ma się co dziwić, bo 
jazda po nierównej i dziurawej 
drodze do przyjemnych nie na-
leży. Prace mają zakończyć się w 
tym tygodniu. 

(stop)

ogłoszenie płatne

Stanisław Cz. (nazwi-
sko do wiadomości 

redakcji) napisał do nas w sprawie 
protezy na którą już od dawna 
czeka po amputacji lewej nogi.

„NFZ przyznał mi 1600 zł na pro-
tezę, która kosztuje 2900 zł. Zwró-
ciłem się do opieki o przyznanie 
1300 zł. Do tej pory nie otrzymałem 
odpowiedzi. Dlatego proszę o inter-
wencję” - czytamy w piśmie. 

Joanna Stopczyk, dyrektor DPS 
w Ozorkowie, wie o problemie. 
Twierdzi, że robi wszystko, aby 
podopieczny otrzymał w jak naj-
krótszym terminie dofinansowanie 
do protezy. 

- Zadzwoniłam do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgie-
rzu i mam informację, że brakujące 

List z dramatyczną 
prośbą o pomoc dla 

dzieci przesłany został do redakcji 
Reportera. 

„Piszemy w sprawie dwójki dzieci 
w wieku 5 i 11 lat z ul. Maszkowskiej, 

Zagadkowy wypadek 
w Leśmierzu

Do redakcji przesłane zostało zdjęcie 
wypadku do którego doszło przed 
południem w ub. poniedziałek na 
drodze wylotowej w kierunku Am-
brożewa. Audi q5 wylądowało w 
rowie. Z relacji naocznego świadka 
wynika, że winę ponosi kierująca 
nissanem, która nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu. Chcieliśmy 
dowiedzieć się czegoś więcej o tym 
zdarzeniu, ale – o dziwo – zarów-
no policja w Zgierzu, jak i Łęczycy 
twierdzi... że w sprawie wypadku nic 
nie wie. Na zdjęciu wyraźnie jednak 
widać policyjny radiowóz. 

(stop)

czeka na protezę 

Dyrektor Stopczyk rozmawiała 
ws. dofinansowania zakupu 
protezy w PCPR

pieniądze na zakup protezy będą 
już w tym miesiącu – usłyszeliśmy 
od szefowej DPS. 

(stop) 

Trawa do pasa
Ozorków - Kiedy wykoszo-

na zostanie trawa 
przy ciepłociągu między ul. 
Traugutta a Konstytucją 3 Maja 
– pyta nasza Czytelniczka. - 
Mam już swoje lata i brakuje mi 
już siły, aby samej skosić trawę. 
Kiedyś tak robiłam i wyręcza-
łam urząd miasta. 

W magistracie zapewniają, że 
trawa zostanie skoszona w poło-
wie tego miesiąca. 

(stop) 

które nie mają należytej opieki. Ich 
ojciec jest alkoholikiem. Dzieje się 
im krzywda. Dzieci zamykane są 
w mieszkaniu, które zamienione 
zostało w melinę. Chodzą brudne i 
niedożywione. Ich matka nie zajmuje 

PomóżCie dzieCiom! 

W kamienicy nie zastaliśmy rodziny. MOPS ma przyjrzeć się 
sprawie 

Na zdjęciu Magdalena Wąsiołek, dyrektor MOPS

się dziećmi wcale, a ojciec sprowadził 
do mieszkania panią lekkich obycza-
jów”... to jedynie fragment listu. 

Odwiedziliśmy kamienicę, w któ-
rej – zdaniem naszych Czytelników, 
mieszka samotny ojciec z dziećmi. 
Nie zastaliśmy tam jednak rodziny. 
W sprawie udaliśmy się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 

- Oczywiście taki sygnał zostanie 
przez nas gruntownie sprawdzony 
– obiecuje Magdalena Wąsiołek, 
dyrektor MOPS. - Szkoda jedynie, że 
mieszkańcy nie informują nas bezpo-
średnio o takich sprawach. 

Dyrektor ośrodka porozmawiała w 
obecności dziennikarza z pracowni-

kami socjalnymi.
Okazało się, że rodzina znana 

jest w ośrodku pomocy. Wcześniej, 
jeszcze gdy dziećmi zajmowała się 
ich matka, MOPS pomagał rodzinie. 
Teraz już nie, bo nikt o taką pomoc 
później nie zabiegał. 

Ewelina Andrzejczak, kierownik 
pomocy środowiskowej, twierdzi, 
że dzieci – w czasach, gdy małżeń-
stwo było jeszcze razem – nie były 
zaniedbane. 

- Ostatnio nie mieliśmy żadnych 
negatywnych informacji o tych 
dzieciach. Oby to się nie zmieniło – 
wyraziła nadzieję kierowniczka. 

(stop) 
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Policjanci ujęli 
15-latka, który w 

połowie kwietnia tego roku 
podpalił miejscową szkołę. 
Chłopak jest uczniem gimna-
zjum wchodzącego w skład 
placówki. Jak wynika z jego 
wyjaśnień, podłożył ogień, bo 
był zły. Bał się, że nie zda. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd 
rodzinny i nieletnich.

- W wyniku podłożenia ognia na 
szczęście nikomu nic się nie stało, 
ale sytuacja wyglądała poważnie, 
zagrożenie było spore – mówi 
nadkom. Liliana Garczyńska, 
rzecznik z policji w Zgierzu. – Po 
tym pożarze zaczęliśmy podejrze-
wać, że doszło do podpalenia. Po 
przesłuchaniu wielu osób, zarówno 
dorosłych, jak dzieci uczących się 
w tej szkole dotarliśmy do 15-latka, 
który odpowiada za podpalenie 
budynku. Chłopiec tłumaczy, że 
podpalił szkołę, bo był zły. Poza tym 
bał się, że może nie zdać.

15-latek odpowie za sprowa-
dzenie pożaru zagrażającego 
życiu i zdrowiu wielu osób. Do 
tego, może też usłyszeć zarzuty 

związane z posiadaniem i uprawą 
narkotyków, bo w domu chłopca 
policjanci znaleźli hodowlę mari-
huany w doniczkach.

Przypomnijmy, że ogień poja-
wił się przed godziną ósmą. Na 
miejsce szybko przyjechała straż 
pożarna i policja. Uczniowie w 
pierwszej fazie zostali ewakuowa-
niu z budynku, ale po zakończonej 
akcji gaśniczej mogli bezpiecznie 
wrócić do szkoły.

W wyniku pożaru spaleniu 
uległa elewacja budynku na po-
wierzchni około 30 metrów kwa-
dratowych oraz częściowo zostało 
nadpalone jedno z okien. Pod 
nadzorem prokuratora zostały 
przeprowadzone oględziny. Tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady i wykonał zdjęcia spalonej 
elewacji. W czynnościach brał 
również udział biegły z zakresu 
pożarnictwa.

- Prace remontowe szkoły ruszą 
w okresie wakacyjnym. Otrzyma-
liśmy już pieniądze od ubezpie-
czyciela  - informuje wójt Ryszard 
Nowakowski. 

(stop)

Złapali podpalacza 
Parzęczew 

Ozorków 

Parzęczew 

Ozorków 

Ozorków 

- Powiedziałem so-
bie, że tej sprawy 

tak nie zostawię. Dlatego zdecy-
dowałem się pójść do sądu prze-
ciwko jednemu z mieszkańców, 
który dopuścił się obrzydliwego 
oszustwa – mówi burmistrz Jacek 
Socha. 

Podczas ostatnich wyborów sa-
morządowych w mieście pojawił się 
dokument, w którym prezes partii 
PiS rzekomo cofnął swoją rekomen-
dację dla Jacka Sochy. 

- Sam partyjny dokument był 
oryginalny. Profesjonalny nagłó-
wek i stopka mogły świadczyć, że 
faktycznie mamy do czynienia z 
wiarygodnym pismem. Fałszerstwo 
polegało na tym, że na ten doku-
ment naniesiony został list od preze-
sa Kaczyńskiego. W skrócie można 
powiedzieć, że pismo informowało 
o ty, że w wyniku dużych uchybień 
prezes PiS cofa swoją rekomendację 
dla mojej osoby – dodaje burmistrz 
Socha. 

O liście prezesa Kaczyńskiego 
głośno było w całym naszym regio-
nie. Podrobiony został jego podpis 
a treść w sposób oczywisty miała 
zdyskredytować kandydata na 
urząd burmistrza. 

Jak się dowiedzieliśmy w tej 
sprawie – wytoczonej z powódz-
twa cywilnego przez burmistrza 
Ozorkowa – odbyły się już trzy 

1 czerwca dzieci z klas I - III Szkoły 
Podstawowej nr 5 uczestniczyły w 

Turnieju Sportowo-Zabawowym, zorganizowanym z 
okazji Dnia Dziecka w hali sportowej Centrum Sportu 
i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie. W konkurencjach 
na wesoło: bieg z „pochodnią”, toczenie piłek, pro-
wadzenie piłeczki kijem do unihokeja, przejście przez 
obręcze gimnastyczne, biegi przez przeszkody, „sa-
dzenie ziemniaków” wzięło udział wielu uczniów. Na 
zakończenie imprezy każda klasa otrzymała dyplom 
uznania za wspaniałą postawę sportową, woreczek 
ze słodyczami oraz okolicznościowy znaczek upa-
miętniający imprezę. 

(stop)
W Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecz-

nej trwa remont. Dzięki moderni-
zacji części korytarza na piętrze, 
udało się wygospodarować miejsce 
dla nowego pokoju dla urzędni-
ków i petentów. Remontowane są 
również dwa pokoje w których od-
nowione zostaną ściany i podłogi. 

- Dzięki tym pracom znacznie 
zwiększy się komfort pracy – 
mówi Magdalena Wąsiołek , 
dyrektor MOPS w Ozorkowie. 
- Urzędnicy będą dysponować 
większą przestrzenią, również 
dla petentów zmiany będą ko-
rzystne. 

(stop)

Więcej przestrzeni w MOPS-ie

DZień DZiecka na sportoWo 

Burmistrz skarży mieszkańca 

Burmistrz Jacek Socha domaga się sprawiedliwości

rozprawy. Ostatnia miała miejsce 
w ub. tygodniu. Sąd, z uwagi na 
niestawienie się głównego świad-
ka, wyznaczył kolejny termin na 
sierpień. 

Kto dopuścił się oszustwa? Bur-
mistrz nie chce o tym mówić, do 
momentu zakończenia procesu. 

Nam udało się ustalić, że podej-
rzany jest blisko związany z jednym 
z kontrkandydatów burmistrza So-
chy. Oszustwo wyszło na jaw dzięki 
prawdomówności drukarza przyj-
mującego zlecenie na fałszywkę. 

Do sprawy powrócimy. 
(stop) 

ogłoszenie płatne

INfORMaCJa WóJTa GMINy OZORKóW
 Wójt   Gminy    Ozorków   działając   na   podstawie  z   art. 35  ust. 
1  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 

roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 
65), podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości 
położonych w obrębie i miejscowości Helenów gm. Ozorków 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Ozorków ul. Wigury 14, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów 
a także na stronie internetowych  

w dniach od 1 czerwca 2016 roku do dnia 22 czerwca 2016 roku.   

Radni pozytywnie 
ocenil i  podczas 

niedawnej sesji wójta Ryszarda 
Nowakowskiego i udzielili mu 
absolutorium. 

- Nie ukrywam, że cieszy mnie 
uzyskanie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu – słyszymy 
od wójta. - Uważam, że nasza 

gmina rozwija się dynamicznie. 
W porównaniu z rokiem ubie-
głym udało nam się pozyskać o 
wiele więcej środków unijnych 
na inwestycje. Rozpoczęła się już 
budowa kotłowni, poza tym re-
alizujemy wiele remontów dróg. 

Na wniosek komisji rewizyjnej 
samorząd podjął uchwałę o pod-

Wójt z absolutorium i... podwyżką 

wyżce pensji dla wójta. Większo-
ścią głosów propozycja została 
przyjęta. Wójt będzie zarabiał o 
1010 zł więcej.

- Po podwyżce moja pensja 
wynosi 11 180 zł brutto. W skład 
wynagrodzenia wlicza się nie 
tylko samą pensję, ale również 
szereg dodatków – mówi R. No-
wakowski. 

Wójt nie miał podwyżki od 
6 lat. 

(stop)
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Oświadczenia majątkowe pra-
cowników jednostek orga-
nizacyjnych ozorkowskiego 
magistratu.
Po radnych miejskich czas 
zajrzeć m.in. do portfeli ozor-
kowskim dyrektorom, skarb-
nikowi i sekretarzowi miasta. 
Kto zgromadził najwięcej na 
koncie a kto ma najwyżej wy-
ceniony dom? 

Jarosław Sosnowki, skarbnik mia-
sta
Zgromadził na koncie 230 tys. zł
Posiada dom o pow. 147 mkw. wraz 
z garażem, wartość 550 tys. zł, 
W ub. roku osiągnął dochód ze 
stosunku pracy w wysokości 144 
968,28 zł, zyskał również 20 tys. zł 
ze sprzedaży samochodu
Obecnie posiada toyotę RAV4 z 
2010 r.

Mariusz Ostrowski ,  sekretarz 
miasta
Zaoszczędził 234 tys. zł
Nieruchomość: 940 mkw., wartość 
50 tys. zł
W urzędzie zarobił 117 631,83 zł
Samochód: kia ceed z 2012 r. 

Grzegorz Stasiak, prezes OPK
Nie zgromadził żadnych środków 
pieniężnych
Nieruchomości: dom o powierzchni 
200 mkw. wyceniony na 500 tys. zł; 
działka o pow. 3239 mkw. warta 350 
tys. zł; garaż o wartości 80 tys. zł
Jako prezes zarządu miejskiej spółki 
zarobił 146 614,20 zł
Samochód: opel astra z 2015 r. 
Kredyty: pożyczka na wybudowanie 
drogi dojazdowej w wysokości 18 
771,33 zł; kredyt na samochód w 
wysokości 33 641,69 zł; pożyczka na 
cele inwestycyjne – 10 000 zł

Magdalena Wąsiołek , dyrektor 
MOPS w Ozorkowie
Zgromadziła 22 tys. zł
Posiada mieszkanie o pow. 60 mkw., 
wartość 110 tys. zł
Dochód: 73 315,70 zł
Samochód: toyota corolla z 2008 r. 

Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR „Wodnik”
Na koncie ma 25 tys. zł
Dom o pow. 292,10 mkw, wartość 
500 tys. zł, inna nieruchomość: pow. 
721 mkw, wartość 70 tys. zł
Zarobki: ze stosunku pracy: 83 664,11 
zł, umowa zlecenie: 47 120,00 zł
Samochody: skoda octavia z 2012 r., 
skoda fabia z 2008 r., kia sportage 
z 2015 r.
Spłaca kredyt na samochód w wy-
sokości 40 521,60 zł

andrzej fijałek, dyrektor MPZ w 
Ozorkowie (od 1.06.2015 r.)
Nie zgromadził żadnych środków 
pieniężnych
Nieruchomości: dom o pow. 120 
mkw. o wartości 350 tys. zł; dwie 
działki (700 mkw. i 250 mkw.) o 
łącznej wartości 38 tys. zł
Dochody: z tytułu zatrudnienia – 64 
938,55 zł; z umowy zlecenia – 17 
957,39 zł
Samochód: opel astra 2015 r. 
Spłaca dwa kredyty hipoteczne we 
frankach szwajcarskich, do spłaty 
łącznie 39 304,2 CHF

Ewa Bagińska, dyrektor PM nr 5 
Nie zgromadziła środków na koncie
Posiada działkę o pow. 2200 mkw. 
o wartości 13 200 zł
Zarobiła 68 229,50 zł

Beata Dobrzyńska, dyrektor PM nr 
4 i żłobka samorządowego
Nie ma oszczędności na koncie
Nieruchomości: dom o pow. 230 
mkw., wartość 460 tys. zł; działka 
na której stoi dom, pow. 1384 mkw, 
wartość 69 200 zł
Wynagrodzenie: 80 665,67 zł
Samochód: toyota yaris z 2002 r. 
Spłaca kredyt hipoteczny w kwocie 
128 746,49 zł (na dzień 15.04.2016 r.)

Krystyna Ewiak, dyrektor SP nr 4 
Zgromadziła: 43 tys. zł w gotówce 
oraz 77 tys. zł w papierach war-
tościowych ( jednostki funduszy 
inwestycyjnych)
Ma mieszkanie o pow. 60,5 mkw. 
warte 130 tys. zł
Osiągnęła dochód w wysokości 68 
463,65 zł
Samochody: skoda roomster z 2009 
r. oraz skoda yeti z 2013 r.

alina frątczak, dyrektor MDK 
Zgromadziła 22 tys. zł
Nieruchomości: dom o pow. 195,22 
mkw. wartość 800 tys. zł ; dwie 
działki o łącznej wartości 170 tys. 
zł i garaż wyceniony na 60 tys. zł
Dochód z t y t .  zatrudnienia 70 
495,45 zł

ile zarabiają dyrektorzy?
Ewa Kruszyńska, dyrektor MOK 
Ma na koncie 53 200 zł
Posiada mieszkanie o pow. 36 mkw. 
wycenione na 90 tys. zł
Zarobiła 51 533,28 zł
Samochód: renault megane z 2011 r.

Beata Malinowska, dyrektor SP nr 5 
Zaoszczędziła 5 tys. zł
Posiada mieszkanie o pow. 27,3 
mkw., wartość 80 tys. zł
Dochód: 67 332,81 zł
Spłaca kredyt hipoteczny na zakup 
i remont mieszkania zaciągnięty w 
wysokości 85 176 zł

Jolanta Mucha, dyrektor PM nr 1
Nie zgromadziła środków pienięż-
nych na koncie
Nieruchomości: dom o pow. 200 
mkw. (w budowie) z działką o pow. 
1760 mkw, wartość 400 tys. zł; dział-

ka rekreacyjna 500 mkw., wartość 
60 tys. zł
Zarobiła 69 462,82 zł
Samochód: skoda octavia z 2002 r.
Spłaca kredyty: we frankach szwaj-
carskich w wysokości 74 600 CHF oraz 
gotówkowy w wysokości 72 tys. zł

Małgorzata Rajska, dyrektor PM nr 
3 i żłobka samorządowego
Zaoszczędziła 16063,03 zł
Nieruchomości: dom o pow. 12,21 
mkw., wartość 250 tys. zł; działka 
1037 mkw. o wartości 72 590 zł
Osiągnęła dochód z tytułu zatrud-
nienia w wysokości 73 688,16 zł; z 
tytułu umowy zlecenia w wysokości 
1392,21
Samochód: renault clio z 2005 r.

Ewa Skrupska, dyrektor gimnazjum 
nr 1
Ma na koncie 9500 zł
Nieruchomości: dom o pow. 196 
mkw. wyceniony na 500 tys. zł; miesz-
kanie o pow. 57,10 mkw. o wartości 
120 tys. zł; 1300 mkw. wartość 80 
tys. zł

Dochód: stosunek pracy – 86 
166,73 zł; inne źródła – 2 080,17 zł
Samochód: opel astra z 2006 r.
Kredyt na 130 tys. zł

Renata Stanałowska, dyrektor 
PM nr 2 
Zgromadziła 13074,02 zł
Dom o pow. 180 mkw. bez wyceny; 
działka 10a warta 2510 zł
Dochód ze stosunku pracy 77 
216,07 zł; inne źródła: 1638,93 zł
Samochód: skoda fabia z 2003 r.

Danuta Trzcińska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej
Nie zgromadziła środków finanso-
wych koncie
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 
60,84 mkw. wycenione na 130 tys. 
zł; mieszkanie 27 mkw. warte 120 
tys. zł; dwie działki warte łącznie 
180 tys. zł; garaż wyceniony na 
8 tys. zł
Zarobiła 45 771 zł
Samochód: citroen C3 z 2012 r., 
wartość 20 tys. zł

ogłoszenie płatne



136 CZERWCA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalnyzdrowie i uroda

źr
ód

ło
: p

or
ad

ni
kz

dr
ow

ie
.p

l

arbuz w 92% składa się z wody i 
zawiera niewielką ilość witamin i 
składników mineralnych. Jednak 
arbuzy ceni się za inne właściwo-
ści - dużą zawartość przeciwu-
tleniaczy, które opóźniają proces 
starzenia i hamują rozwój komó-
rek nowotworowych, oraz cytru-
liny – aminokwasu, który wspo-
maga pracę serca, przyśpiesza 
proces regeneracji mięśni u spor-
towców oraz... działa jak viagra. 
arbuz wpływa korzystnie na 
układ pokarmowy i polepsza 
przemianę materii. Poza tym 
składniki aktywne zawarte w ar-
buzie wspomagają pracę układu 
krążenia, wydalają z organizmu 
szkodliwe związki gromadzące 
się w mięśniach w czasie inten-
sywnych ćwiczeń oraz działają 
jak viagra.

arbuz pomaga obniżyć ciśnienie 
krwi i zapobiega zawałowi serca

Arbuz jest bogatym źródłem wielu 

substancji, które kontrolują poziom 
trójglicerydów we krwi i zapewniają 
prawidłowe ciśnienie tętnicze, zapo-
biegając w ten sposób chorobom 
serca:

arbuz „roślinną viagrą”

Dzięki cytrulinie arbuz może także 
zwiększyć popęd seksualny. Cytru-
lina, podobnie jak tabletki viagra, 
powoduje rozluźnienie naczyń 
krwionośnych i poprawia przepływ 
krwi. Według badań mężczyźni 
powinni zjeść przynajmniej sześć 
plasterków arbuza, aby uzyskać ten 
sam efekt, który daje jedna tabletka 
viagry.

arbuz nie dla cukrzyków

Arbuz, mimo że jest niskokaloryczny 
(30 kcal w 100 g), stanowi skoncen-
trowane źródło węglowodanów z 
dużym poziomem glikemii (indeks 
glikemiczny arbuza = 75), w związku 
z tym może szybko podnieść stęże-
nie cukru we krwi.

Arbuz wzmaga potencję i pracę serca

Dlaczego warto jeść sałatę?
Nie żałujmy sobie sałaty. Oso-
by, które jedzą dużo zielonych 
warzyw liściastych, rzadziej 
chorują, są szczupłe i mają 
ładną cerę. Sałata jest zdrowa i 
bardzo smaczna. Można ją jeść 
samą i z dodatkami. Jest w czym 
wybrać, bo rodzajów sałaty jest 
naprawdę wiele: rukola, lodowa, 
masłowa, roszponka, rzymska.
Sałata, wbrew temu co sądzą 
niektórzy ma wartości odżywcze 
i to niemałe. Sałata swój kolor 
zawdzięcza chlorofilowi, który 
ma działanie bakteriobójcze, 
przyspiesza gojenie, chroni przed 
zarazkami, pomaga pokonać 
infekcje. Sałata zawiera luteinę i 

zeaksantynę, silne przeciwutle-
niacze, które chronią przed zwy-
rodnieniem plamki żółtej. Do-
starcza też antynowotworowych 
indoli, kwasu foliowego i witamin 
B wzmacniających system nerwo-
wy, zmniejszających ryzyko jego 
wad u płodu. Ma tez dużo wita-
miny E i C, potas, żelazo, mangan, 
magnez, kwasy organiczne. Jest 
niskokaloryczna: 100 g sałaty 
to tylko 12 kcal. Orzeźwia, po-
prawia trawienie i odkwasza.
Amer y kan ie  j ę dz ą  j ą  d la 
zdrowia, Francuzi dla sma-
ku, a Włosi dla urody. Cieka-
we efekty smakowe przynosi 
mieszanie różnych gatunków.

Olej tamanu stosowany jest 
najczęściej w leczeniu proble-
mów skórnych - wyprysków, 
trądziku, zaskórników i blizn. 
Można go również stosować 
na skórę głowy i dodawać 
do tradycyjnych kosmety-
ków. Przez mieszkańców 
Polinezji używany był jako 
kosmetyk przeciwsłonecz-
ny. Ma intensywny zapach, 
przypominający przyprawę 
maggi, ponieważ zawiera 
naturalne żywice. Wchłania 
się szybko i nie pozostawia 
tłustego filmu na skórze.

Właściwości oleju tamanu

Najważniejsze składniki ak-
tywne oleju to naturalne fla-
wonoidy - kwas kalofillowy i 
kallofilloidyna, które odpowia-
dają za jego działanie przeciw-
bakteryjne, kojące, zmniejsza-
jące opuchliznę. Olej tamanu 
zawiera również nienasycone 
kwasy tłuszczowe – linolowy 
i oleinowy, ich niedobór spo-
walnia gojenie się skóry, po-
woduje jej suchość, łuszczenie 
się oraz wywołuje utrzymujące 
się stany zapalne. Olej tamanu 
zawiera również fitosterole, 
które wzmacniają barierę li-
pidową skóry oraz łagodzące 
stany zapalne kumaryny. Ma 
silne właściwości nawilżające, 
gojące i przeciwzapalne. Dzia-
ła przeciwbólowo, zmniejsza 

opuchliznę, regeneruje skórę 
i przyspiesza gojenie. Zwalcza 
bakterie, grzyby, wirusy oraz 
wolne rodniki.

Kwas l inolowy. U osób z 
cerą suchą kwas l inolow y 
wzmacnia barierę lipidową 
naskórka i chroni przed utra-
tą wody. Stosowanie kwasu 
przez osoby z  cerą  t łustą 
nor muje  pracę  g r uczołów 
łojowych, odblokowuje pory 
i redukuje ilość zaskórników. 

Kwas oleinowy. Sprawia, że 

skóra lepiej przepuszcza skład-
niki aktywne, poprawiając w 
ten sposób wchłanianie się ole-
ju i wzmacniając jego działanie.

Jak stosować olej tamanu?

Olej tamanu można stosować 
bezpośrednio na skórę. W po-
staci nierozcieńczonej należy 
nanosić go punktowo na zmia-
nę skórną lub bliznę.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE OLEJU TAMANU 

LeCzNiCza NaLeWKa z WiŚNi
Nalewka z wiśni ma wiele właści-
wości zdrowotnych. Szczególnie 
poleca się ją osobom zmagają-
cym się z chorobami układu krą-
żenia, zwłaszcza jeśli składnikami 
wiśniówki są miód gryczany i 
szałwia. Taka mieszanka popra-
wia krążenie, obniża ciśnienie 
krwi i stabilizuje pracę serca. 

Nalewka wiśniowa wspomaga 
pracę układu pokarmowego

Osobom, które zmagają się z 
problemami układu pokarmowe-
go, poleca się nalewkę z wiśni z 
przyprawami stymulującymi pra-
cę żołądka. Cynamon, kardamon 
i goździki pobudzają wydzielanie 
soków żołądkowych, a tym sa-
mym ułatwiają trawienie. Ponadto 
oczyszczają organizm z toksyn i 
szkodliwych produktów przemia-

ny materii. Pamiętaj jed-
nak, że kieliszek nalewki 
domowej (35 - 45 ml) to 
100 kcal. Ze względu na 
kaloryczność i zawar-
tość alkoholu, zachowaj 
umiar - wystarczy wy-
pić jeden kieliszek 30 
minut przed obiadem.

Wiśniówka może 
ochronić przed 

rakiem i pomoże ob-
niżyć gorączkę

W medycynie natu-
ralnej te kwaskowe w 
smaku owoce ceni się ze 
względu na antynowo-
tworowe właściwości. 
Są one bowiem bogatym źródłem 
biofl awonu – jednego z najbardziej 
skutecznych przeciwutleniaczy. 
Biofl awon niszczy wolne rodniki, a 

tym samym hamuje rozrost komó-
rek rakowych, opóźnia proces sta-
rzenia, a także zwiększa odporność 
organizmu. Ponadto zawarty w 
wiśniach cynk podnosi odporność, 
wzmacnia kości, włosy i paznokcie, 
a fi toestrogeny - hormony roślinne, 
łagodzą objawy menopauzy i PMS. 
Z kolei fosfor wzmacnia kości, 
usprawnia pracę serca i nerek. 
Współczesna fitoterapia zaleca 
stosowanie wiśni ze względu na ich 
właściwości antyseptyczne i prze-
ciwzapalne – obniżają one gorączkę. 
Jak stosować nalewkę, by obniżyć 
temperaturę? Wystarczy 2-3 łyżki 
nalewki wymieszać w szklance 
gorącej herbaty i wypić gotowy 
preparat raz dziennie.

PRZEPIS na nalewkę z wiśni z miodem i szałwią
Wydryluj 2 kg dojrzałych wiśni i zbierz pozostały sok. Następnie 
całość przełóż do małego naczynia typu gąsior, zalej 2,5 l czystej 
wódki i szczelnie zamknij. W tym samym czasie wlej do słoika 1,5 
l wody, 1/4 l spirytusu, 1/4 l miodu gryczanego (może też być rze-
pakowy) i wsyp 1,5 kg cukru i 5 g suszonych liści szałwii. Zamknij 
słoik i wstrząśnij. Nastsępnie odstaw go wraz z gąsiorem na miesiąc 
w zaciemnione miejsce. Po tym czasie, gdy miód całkowicie się 
rozpuści, wlej do gąsiora syropem ze słoika i dokładnie wymieszaj. 
Następnie przecedź nalewkę i zlej ją do butelek. Szczelnie zamknij, 
odstaw w ciemne i chłodne miejsce na kolejne 5-6 miesięcy, by 
„dojrzała”. Wtedy jest gotowa do spożycia.
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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 ogrzewa-

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

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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 wo-

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

Sprzedam działkę budowlaną w 

centrum Witoni – 2250 m², ogro-
dzona, drzewka owocowe, media. 

Tel.: 698-514-708

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 – sprze-
dam. Tel.: 500-336-322

reklama

Widziałeś 
coś 

ciekaWego? 
zadzWoń 

24 253 59 67
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ogłoszenie płatne

Posiedzenie komisji 
oceniającej konkurs 

plastyczny organizowany w ra-
mach XI Pikniku Integracyjnego 
„Kolorowy świat” odbyło się w 
piątek w siedzibie Polskiego Sto-
warzyszenia Ludzi Cierpiących 
na Padaczkę oddział łódzki w 
Ozorkowie. 

Łącznie w na konkurs wpłynęło 
aż 218 prac wykonanych różnymi 
technikami plastycznym (kredkami 
ołówkowymi, farbami plakatowy-
mi, pastelami, decoupage itp.). Tak 
duże zainteresowanie i chęć przed-
stawienia własnego „kolorowego 
świata” cieszy organizatorów. 

Zadaniem komisji było wybranie 
najlepszych prac w 5 kategoriach. 
Jak podkreślają członkowie jury, nie 
było to łatwe ponieważ każda praca 
była inna a zarazem wyjątkowa.

W skład specjalnie powołanego 
jury weszli: dr Iwona Wieczorek – 
Dyrektor Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego w Łodzi, 
Ewa Pałasz – Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Ozorkowie, Joanna Stopczyk - Dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej 
w Ozorkowie, Maria Wieczorek 
– Prezes Ozorkowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Ozorkowie, Mał-
gorzata Eljasik – Członek Rady 
Miejskiej w Ozorkowie, Dorota Ja-
nicka – Kierownik Medyczny Domu 
Pomocy Społecznej w Ozorkowie, 
Piotr Piętka – Prezes Ozorkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Tomasz 
Jóźwiak – fotograf oraz panie Eweli-
na Andrzejczak oraz Karolina Flor-
czak z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ozorkowie.

(zz)

Chorzy licznie zaangażowali się w konkurs
Ozorków 

Robert Urbanek, wychowanek 
MKLa Łęczyca, absolwent łę-
czyckiego Gimnazjum, wygrał 
konkurs rzutu dyskiem podczas 
mityngu Diamentowej Ligi w Rzy-
mie. - Muszę pracować nad tech-
niką - mówił Polak, który rzucił 65 
metrów i pokonał wracającego po 
kontuzji Roberta Hartinga i Piotra 
Małachowskiego.

To niespodzianka, bo faworytem 
konkursu był Małachowski, który 
wygrał oba tegoroczne konkursy 
Diamentowej Ligi w Dusze i Rabacie.
Robert Urbanek wygrał dzięki dru-
giej próbie, w której zmierzono mu 

równe 65 metrów. To minimalnie 
mniej niż uzyskiwał w Dausze 
(65,13) i Rabacie (65,04), ale wystar-
czyło do wygranej. 

- Chciałem rzucić dalej, więc 
nie mogę powiedzieć, że to był 
dobry wysęp. Mam za sobą uda-
ny tydzień treningów z bardzo 
dalekimi rzutami. Nie wiem, cze-
mu dziś ich nie powtórzyłem - 
mówił po konkursie Urbanek.
To trzeci mityng Diamentowej Ligi 
wygrany przez Urbanka. Poprzed-
nio triumfował w Oslo i Zurychu w 
2015 roku.

Info: sport.pl

Urbanek najlepszy w Rzymie 



16 6 CZERWCA 2016
Nowy
Tygodnik
Regionalny cieKawie i na wesoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

szczupłe uda a chore serceszantażyści oszukali szpital roboty zastąpiły ludzi

Największy na świecie producent elektroniki, dostawca 
m.in. Samsunga i Apple’a, zastąpił robotami 60 000 pra-
cowników. Jedna z fabryk fi rmy zmniejszyła zatrudnienie 
ze 110 000 do 50 000 dzięki wprowadzeniu robotów. 
Koncern potwierdza, że zautomatyzował wiele zadań, 
jednocześnie jednak zaprzecza, by wprowadzenie robotów 
było zagrożeniem dla ludzi. - Stosujemy robotykę i inne 
innowacyjne technologie produkcyjne, by zastąpić ludzi w 
powtarzalnych zadaniach. Jednocześnie umożliwiamy na-
szym pracownikom, poprzez udział w szkoleniach, nabycie 
umiejętności bardziej cenionych w procesie produkcyjnym 
- stwierdzili przedstawiciele Foxconna. Zapowiedzieli oni 
jednocześnie, że będą inwestowali w automatyzację pro-
dukcji i utrzymają duże zatrudnienie w Chinach. Roboty 
coraz częściej zastępują ludzi w prostych czynnościach. 
Niektórzy ekonomiści twierdzą, że w ciągu następnych 
20 lat roboty zagrożą 35% miejsc pracy.

Kansas Heart Hospital, który zapłacił cyberprzestępcom 
za odszyfrowanie zaszyfrowanych przez nich plików, nie 
doczekał się dotrzymania umowy ze strony szantażystów. 
Zażądali oni ponownej zapłaty. Szpital nie odpowiedział 
na drugie żądanie. Nie wiadomo, jakie szkodliwe oprogra-
mowanie zaatakowało szpitalne komputery. Szczęśliwie nie 
zaszyfrowało ono żadnych plików pacjentów i nie zagroziło 
ich życiu. Jednak zaszyfrowaniu uległy inne pliki potrzebne 
pracownikom szpitala. Po ataku cyberprzestępcy zażądali 
pieniędzy. Dyrektor szpitala poinformował, że była to 
„niewielka kwota”. Szpital zapłacił, jednak przestępcy nie 
wywiązali się z umowy i zażądali więcej pieniędzy.

Zbyt szczupłe uda zwiększają prawdopodobieństwo cho-
rób serca i przedwczesnej śmierci. Dotyczy to zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Naukowcy przyjrzeli się 2816 oso-
bom obojga płci. Średnia wieku wynosiła 50 lat. Naukowcy 
odkryli, że ryzyko chorób serca wzrastało, gdy obwód ud 
spadał poniżej 60 cm. Wyniki są niezależne od otyłości 
brzusznej i otyłości ogólnej, stylu życia oraz czynników 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak wysokie 
ciśnienie krwi czy określony profi l lipidowy surowicy, np. za 
wysoki poziom złego cholesterolu. Duńczycy proponują, 
by obwód ud uznać za wskaźnik antropomorfi czny, który 
pozwoli lekarzom rodzinnym wytypować osoby z grupy 
ryzyka chorób serca i przedwczesnej śmierci. Niekorzystny 
wpływ szczupłych ud może się odnosić do zbyt małej masy 
mięśniowej w tym rejonie, a więc np. do niedostatecznej 
ilości ruchu.

roboty zastąpiły ludzi

Chińskie bańki

Legowisko dla 
czyściocha 

Rozrywka w wojsku

Dzień dobry. Rozdaję punkty

Złowił złotą rybkę


