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alanek uRodził siĘ 
BEZ OCZU... 5-miesięczny Alanek z Ozorkowa nigdy nie zobaczy uśmiechu swojej matki i ojca. Do końca życia otaczać będzie go mrok. Pomimo nieszczęścia rodzice starają się funkcjonować normalnie. Zbierają pieniądze na serie zabiegów i operacji, które czekają Alanka. 
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Urzędowa 
afera 

z Renatą 
Brygier

Dawid POWIESIŁ 
SIĘ na słupie 
energetycznym POD 
OZORKOWEM. 
Miał dopiero 24 lata. 
Dlaczego to zrobił?

Figurka Matki 
Boskiej na śmietniku

pRemieR Beata szydło
zainteResuje siĘ łĘczycą Pieniądze 
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Budynek ŚDS od ponad pół roku stoi w stanie surowym otwartym

Sypie Się łęczycki Samorząd

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Do końca czerwca 
miasto ma czas na 

uporządkowanie terenu starego 
cmentarza na Waliszewie wzdłuż 
rowu melioracyjnego. W ziemi są 
szkielety ludzkie sprzed kilkunastu 
wieków a nawet urny z czasów 
przedchrześcijańskich. Do dziś 
na terenie cmentarzyska zalegają 
hałdy ziemi i gruzu. 

O sprawie pisaliśmy w Reporterze 
kilka tygodni temu. Panowie Piotr 
Jankowski i Włodzimierz Wiśniew-
ski podejmują liczne działania, żeby 
rozpropagować historię tego miejsca. 
Zależy im, aby miasto wywiązało się 
z nakazu archeologów z 2014 r., by 
do końca miesiąca z cmentarzyska 
zniknęły sterty ziemi. 

- To ważne historycznie miejsce. 
Trzy lata temu archeolodzy od-
kopali szczątki 180 osób. Drugie 
tyle prawdopodobnie jeszcze jest 
w ziemi. Miejsce pochówku nie 
powinno tak wyglądać – mówią 
P. Jankowski i W. Wiśniewski. - Bę-
dziemy podejmować próby rozmo-
wy, by konserwator zabytków mógł 
przekształcił ten teren w miejsce 
historyczne. W pierwszej kolejności 
jednak, czekamy, aż miasto wywie-
zie ziemię i gruz. Zmarłym należy 
się szacunek.

Sprawą uporządkowania tere-
nu ma zająć się „Zieleń Miejska”. 
Potrzebne będzie do tego celu 
wynajęcie zewnętrznej firmy, 
która zajmie się wywiezieniem 

Podczas piątkowej sesji 
nadzwyczajnej radni 

miejscy zdecydowaną większością 
głosów opowiedzieli się za podję-
ciem chyba najważniejszej jak dotąd 
uchwały. Chodzi o zwrócenie się 
do premier Beaty Szydło o wpro-
wadzenie do łęczyckiego urzędu 
zarządu komisarycznego. Radni chcą 
zawieszenia burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego i jego zastępcy Andrzeja 
Rokickiego. Projekt radnych klubu 
„Od Nowa” nie zakłada zawieszenia 
rady miejskiej. 

Podjęcie decydującej uchwały po-
przedziła emocjonująca dyskusja nad 
obecną sytuacją w łęczyckim samorzą-
dzie. Odczytano oświadczenie złożone 
przez nieobecnego na sesji zastępcę 
burmistrza, Andrzeja Rokickiego, 

w którym m.in. krytykuje pomysł 
wprowadzenia w Łęczycy zarządu 
komisarycznego.

„Zwołana w nadzwyczajnym try-
bie, sesja rady miejskiej jest w mojej 
ocenie próbą wprowadzenia jeszcze 
większego zamętu w Łęczycy, przez 
sugerowanie opinii publicznej nie-
prawidłowości lub zagrożeń, które nie 
mają miejsca. Kuriozalny i całkowicie 
bezpodstawny wniosek do Prezesa 
Rady Ministrów o wprowadzenie 
zarządu komisarycznego w mieście, 
który ma być koronnym punktem 
tego posiedzenia, godzi nie tylko w 
i tak już mocno nadwątloną powagę 
łęczyckiego organu uchwałodawczego, 
ale wystawia na śmieszność całe miasto 
(...)” - czytamy w oświadczeniu.

Dokument ten został określony przez 

Ponad pół roku temu 
zakończył się pierwszy 

etap budowy nowej siedziby Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy. 
Inwestycja w stanie surowym otwar-
tym już pochłonęła ponad 1 mln 200 
tys. zł. Miasto czeka na pieniądze, 
by dalej prowadzić inwestycję. Były 
bowiem problemy z dalszym finan-
sowaniem. 

Inwestycja, która miała kosztować 
łącznie około 4 mln zł, rodzi coraz 
więcej problemów finansowych. O ko-
lejne rządowe pieniądze, by inwestycja 
nie przepadła, starał się Przemysław 
Błaszczyk, senator RP.

- O problemach z inwestycją do-
wiedziałem się od dyrektora Marka 
Szczepaniaka wiosną tego roku. Pan 
dyrektor zgłosił się do mnie z prośbą 
o wsparcie w związku z pozyskaniem 
kolejnych środków na dokończenie 
inwestycji. Zdziwiło mnie to, gdyż pa-
miętam, że wiosną poprzedniego roku 
miasto i burmistrz Lipiński informowa-
li, że inwestycja będzie realizowana za 
blisko 4 mln zł. Zapoznałem się z całą 
dokumentacją oraz podjąłem działania 
w tej sprawie. Interweniowałem u 
Elżbiety Rafalskiej – minister rodziny, 

Senator interweniuje w sprawie ŚDS

Na zdjęciu senator Przemysław Błaszczyk z 
Elżbietą Bojanowską, podsekretarz stanu w 
MRPiPS

pracy i polityki społecznej oraz u Elżbie-
ty Bojanowskiej – podsekretarz stanu w 
MRPiPS. W rozmowie dowiedziałem 
się, że decyzje, jakie podjął burmistrz 
za zgodą byłej ekipy rządzącej, są 
przesadzone. Fakt, zadanie jest w gestii 
rządu, ale większość samorządów reali-
zuje takie inwestycje na dużo niższym 
poziomie finansowym i szuka dodat-
kowych środków poza tymi stricte mi-
nisterialnymi. Władze miasta wybrały 
najdroższy projekt z przekonaniem, iż 

wszystko zapłaci 
za nich rząd – ko-
mentuje senator 
Błaszczyk. - Do tej 
pory na inwesty-
cję wydano po-
nad 1 mln 200 tys. 
zł. W tym roku 
udało się uzyskać 
zgodę na dofinan-
sowanie ŚDS-u w 
Łęczycy na kwotę 
750 tys. zł, co ma 
doprowadzić do 
zamknięcia bu-
dowy budynku w 
surowym stanie. 
Dalszą część środ-
ków miasto ma 

pozyskać z innych funduszy, tym bar-
dziej, że budynek ma posiadać bardzo 
drogie instalacje OZE. Warto, aby jak 
najszybciej zakończyć inwestycję, gdyż 
należy podkreślić, że funkcjonowanie 
ŚDS-u jest w pełni finansowane przez 
ministerstwo i nie są to środki małe. 
Pozwolą zapewnić dobrą opiekę dla 
pensjonariuszy oraz dadzą możliwość 
zatrudnienia.

Dyrektor ŚDS w Łęczycy chwali 
drogą inwestycję. 

- Myślę, że w tym roku uda się za-
kończyć budowę do stanu surowego 
zamkniętego, oczywiście jeśli starczy 
pieniędzy. Jest to bardzo drogi budy-
nek, w technologii pasywnej, chyba 
najnowocześniejszy w Polsce, jeśli 
chodzi o ŚDS. Jest to zadanie rządowe 
zlecone i finansowane z budżetu pań-
stwa. Oczywiście będziemy szukać 
innych środków, bo wykończenie 
budynku i wyposażenie również 
będzie kosztowne, zobaczymy jak to 
będzie. Na razie czekamy na pieniądze, 
żeby zakończyć kolejny etap budowy. 
Inwestycja jest droga, ale jej wybór nie 
zależał ode mnie. Zatwierdzała go wo-
jewoda Chełmińska – mówi dyrektor 
M. Szczepaniak.

(zz)

Kiedy uporządkują nekropolię?

Ziemia i gruz dalej leżą 
na starym cmentarzu

Na terenie dawnego cmentarza zalegają hałdy ziemi

W 2014 roku archeolodzy 
odkopali 180 szkieletów

ogromnych mas ziemi. Prawdo-
podobieństwo, że teren cmentarza 
zostanie wyrównany do końca 
miesiąca jest niewielkie.

- Występowaliśmy o przyznanie 
środków na ten cel już wcześniej, ale 
dopiero co je otrzymaliśmy. Jesteśmy 
już przygotowani do rozpisania za-
pytania ofertowego, mam nadzieję, 
że uda się wybrać firmę i rozpocząć 
działania jak najszybciej. Nieste-
ty procedury trwają a ilość pracy 
do wykonania w tym miejscu jest 
ogromna. Termin nagli i nie jestem 
pewien, czy zdążymy do końca mie-
siąca - mówi Karol Niewiadomski, 
dyrektor ZM. - Nie wykluczam, że 
zwrócę się do władz miasta z prośbą 
o wystosowanie pisma do konserwa-
tora zabytków, aby przesunął nam 
ostateczny termin uporządkowania 
terenu cmentarza.

Nawet jeśli nie w ustalonym termi-
nie, ważne żeby na cmentarzysku w 
końcu zapanował porządek.

(zz) 

Radni chcą zaRządu komisaRycznego
radnego Marcina Zasadę jako kłam-
liwy. Podobne zdanie zaprezentował 
radny Wojciech Wojciechowski.

- Jak można twierdzić, że radni nie 
zgodzili się na powiększenie strefy, 
podobnie jak obarczanie nas winą 
za zablokowanie rewitalizacji łęczyc-
kiego zamku, czy braku  środków na 
finansowanie jednostki budżetowej 
Zieleń Miejska? Pan burmistrz nie wie, 
co podpisuje, zresztą bardzo wątpliwe 
czy  jest on autorem tego pisma - ko-
mentował radny.

W treści uchwały zaproponowanej 
przez radnych klubu „Od Nowa” czyta-
my: „zwrócić się do organów Państwa 
przekazując niniejszą uchwałę wraz z 
uzasadnieniem o wszczęcie procedury 
określonej w art.97 ustawy o samo-
rządzie gminnym a co za tym idzie 
zawieszenie burmistrza Krzysztofa 
Lipińskiego oraz Zastępcy  Burmistrza 
Andrzeja Rokickiego i ustanowienie 
w Łęczycy zarządu komisarycznego 
na okres nie dłuższy niż 1 rok nie 
dłużej jednak niż do dnia wyborów 
burmistrza w związku z nierokującym 
nadziei na szybką poprawę i przedłu-
żającym się brakiem skuteczności (….)”

W uzasadnieniu uchwały radni 
wskazują na brak szans na normalne 
funkcjonowanie samorządu w naj-
bliższej przyszłości, brak perspektyw 

na rozpoczęcie i zakończenie procesu 
przeciwko Krzysztofowi Lipińskiemu 
z uwagi na jego permanentne niesta-
wiennictwo na sprawach sądowych. 
W ocenie radnych powołany zastępca 
nie spełnia oczekiwań mieszkańców 
z uwagi na nieposiadanie mandatu 
do zarządzania miastem – nie jest 
mieszkańcem Łęczycy. Do tego doda-
no brak samodzielności i niewiedzę 
o problemach królewskiego grodu, 
niejasną sytuacja dotycząca  zwolnienia 
sekretarz Renaty Brygier, jak również 
rozstrzygnięć konkursowych na dyrek-
tora muzeum.

Zaproponowaną uchwałę przyjęto 
11 głosami „za” przy 1 wstrzymującym 

się. Radny, który jako jedyny zagłoso-
wał inaczej niż większość to Zenon 
Koperkiewicz.

- Uważam, że ta uchwała ośmiesza 
cały samorząd. Ona nie powstała z 
troski o dobro naszego miasta, ale w 
mojej ocenie, ze względu na nienawiść 
do Lipińskiego. Wprowadzenie za-
rządu komisarycznego w Łęczycy nie 
wróży nic dobrego dla miasta. Mimo 
wszystko, mam nadzieję, że tak się nie 
stanie - komentował po sesji radny Z. 
Koperkiewicz.

Należy podkreślić, że komisarz za-
stępuje zawieszony organ i ma pełnię 
uprawnień władzy wykonawczej. 

(mku)

Radni większością głosów zdecydowali o zwróceniu się 
do premier Beaty Szydło, by ustanowiła w Łęczycy zarząd 
komisaryczny
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reklama

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

STUDIO

NAJWIĘKSZY WYBÓR STOŁÓW I KRZESEŁ

KUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

899zł

499zł

899zł

Łęczyca

Łęczyca

Radni miejscy mają 
wątpliwości, czy do-

pełniono wszelkich procedur 
podczas postępowania konkur-
sowego na stanowisko dyrektora 
muzeum. Została nim Hanna 
Pawłowska. Komisja rewizyjna 
sprawdzi, czy konkurs przepro-
wadzono zgodnie z prawem.

Wątpliwość radnych wzbudziła pod-
stawa prawna ogłoszonego konkursu.

- Czy podstawą ogłoszenia kon-
kursu powinna być ustawa o samo-
rządzie czy o kulturze? - dopytywał 
radny Marek Jóźwiak

- Z tego co mi wiadomo, w tym 

przypadku do kwalifi kacji konkur-
sowej powołano obie ustawy – po-
wiedziała mecenas urzędu.

Radni postanowili w jedno-
głośnie podjętej uchwale, zlecić 
zbadanie sprawy przez komisję 
rewizyjną rady miejskiej w Łęczycy, 
w terminie do 30 czerwca br.

W toku dalszej dyskusji radni su-
gerowali, że podobnie powinna zo-
stać poddana pod kontrolę komisji 
rewizyjnej procedura konkursowa 
wyboru na stanowisko dyrektora 
„Zieleni Miejskiej” i pełnomocnika 
ds. informacji niejawnych.

(mku)

Radni chcą sprawdzić dyrektorów

butle z gazem z... automatu

Wkrótce zacznie funk-
cjonować pierwszy w 

naszym regionie butlomat. Jest to 
automat, w którym można samodziel-
nie dokonać wymiany butli z gazem. 
Zlokalizowany został na parkingu przy 
łęczyckim dyskoncie. Czy w mieście 
przyjmie się nowoczesna technologia 
sprzedaży butli gazowych, która na 
polskim rynku pojawiła się wraz z 
początkiem tego roku?

Butlomat dostępny jest 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby 
sprostać wymogom bezpieczeń-
stwa urządzenie wyposażono w 
czujniki optyczne oraz system wa-
żenia weryfi kujące butle pod wzglę-
dem kształtu i ciężaru. Urządzenie 
pozwala też na zwrot pustej butli 
gazowej. Płatności dokonywane 
są kartą. 

(zz)

Butlomat działa na podobnej 
zasadzie, co paczkomat

Na urządzeniu jest 
dokładna instrukcja obsługi

Lokatorka przewieziona do szpitala
Łęczyca Czwartkowe popołudnie pełne było 

emocji dla mieszkańców jednego z 
bloków przy ulicy Zachodniej. Po godzinie 17 
z mieszkania na parterze zaczął wydobywać 
się dym. Paliła się kuchnia. 51-letnia kobieta 
trafi ła do szpitala.

Na miejscu przez blisko dwie godziny dzia-
łali strażacy oraz druhowie ochotnicy z sześciu 
zastępów, łącznie 26 stra-
żaków. 

- Wstępnie ustaliliśmy, 
że przyczyną pożaru było 
zapalenie się śmieci w 
koszu kuchennym. Du-
żym zagrożeniem była 
znajdująca się w pobliżu 
butla gazowa. Została 
przez nas odłączona, 
wyniesiona z mieszka-
n ia oraz schłodzona. 

Na miejsce przyjechało 
6 zastępów straży 
pożarnej

W mieszkaniu było silne 
zadymienie – relacjonuje st. 
kpt. Marek Mikołajczyk, 
rzecznik prasowy KP PSP 

w Łęczycy. - Lokatorka palącego się mieszkania 
opuściła je sama, przed naszym przybyciem. Po-
szkodowanej kobiecie udzielono kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, a następnie przekazano przy-
byłemu na miejsce pożaru zespołowi ratownictwa 
medycznego. Straty wyceniliśmy łącznie na około 
20 tys. zł. Spaliło się niemalże całe wyposażenie 
kuchni.

Właścicielka mieszkania z lekkimi poparzenia-
mi twarzy została przewieziona do szpitala. 

(zz)

Na miejsce przyjechało 
6 zastępów straży 
pożarnej

W mieszkaniu było silne 
zadymienie – relacjonuje st. 
W mieszkaniu było silne 
zadymienie – relacjonuje st. 
W mieszkaniu było silne 

kpt. 
zadymienie – relacjonuje st. 
kpt. 
zadymienie – relacjonuje st. 

rzecznik prasowy KP PSP 

fo
t. 

K
P 

PS
P 

w
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ęc
zy

cy

Strażacy 
z objętej 
ogniem 
kuchni 
wynieśli 
butlę 
gazową
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Łęczyca

Łęczyca

Gm. Daszyna

Gm. Grabów

ogłoszenie reklama

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

Prace związane z wykonaniem parkingu przy ul. M. 
Konopnickiej 4 przymusowo zostały wstrzymane. Do 

skończenia parkingu zabrakło kilku betonowych płyt ażurowych. 
Lada dzień „Zieleń Miejska” będzie miała dostawę materiałów. 
Prawdopodobnie w tym tygodniu parking zostanie dokończony.

(zz)

W ub. środę Andrzej 
Rokicki, zastępca bur-

mistrza, wręczył Renacie Brygier, 
sekretarz miasta, wypowiedzenie 
umowy o pracę. Powód – utrata 
zaufania.

Renata Brygier została przywrócona 
do pracy po dyscyplinarnym zwol-
nieniu, wyrokiem sądu okręgowego 
w Łodzi z dnia 21 kwietnia. Na sta-
nowisku sekretarza miasta pracowała 
miesiąc. W tym czasie przez 3 tygodnie 
kierowała urzędem, gdy burmistrz 
przebywał na chorobowym. Zwolnio-
na, po raz drugi, urzędniczka znów 
będzie walczyć w sądzie.

- Nie ukrywam, że ponowne zwol-
nienie mnie z pracy było dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. Jeszcze 
podczas sesji 30 maja burmistrz 
Rokicki bardzo pozytywnie wypo-
wiadał się o mojej pracy w czasie jego 
trzytygodniowego zwolnienia, kiedy 
sama kierowałam urzędem. Tymcza-

sem na drugi dzień rano wręczył mi 
wypowiedzenie, bo „utracił do mnie 
zaufanie”. Według mnie ta utrata 
zaufania musiała nastąpić nagle, w 
godzinach nocnych. Nawet nie wiem 
jak to skomentować, brak mi słów. Na 
pewno po raz kolejny zwrócę się do 
sądu pracy. Wierzę w sprawiedliwość 
– komentuje R. Brygier.

Po zwolnieniu sekretarz miasta, 
A. Rokicki wydał oświadczenie, w 
którym negatywnie ocenił pracę byłej 
podwładnej.

„31 maja 2017 roku Pani Renata 
Brygier otrzymała wypowiedzenie 
umowy o pracę, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypo-
wiedzenia, podczas którego została 
zwolniona z obowiązku świadcze-
nia pracy. Głównym powodem roz-
wiązania umowy była negatywna 
ocena pracy Pani Renaty Brygier 
na stanowisku Sekretarza Miasta, 
spowodowana brakiem nadzoru nad 

Ludzka głupota czasami 
nie zna granic. Inaczej 

nie da się określić człowieka, który przy 
polnej drodze w pobliżu lasku wyrzucił 
stertę opon, części samochodowych oraz 
worki z butelkami.
Niewielki lasek na terenie gminy Grabów zamienił 
się w dzikie wysypisko śmieci. Jak się okazuje, takie 
zjawisko nie jest niczym nowym.
- Tacy są ludzie. Niestety nie da się ich upilnować - mówi Marcin Wojtera, 
pracownik ds. ochrony środowiska urzędu gminy w Grabowie. - Walczymy 
z tym problemem od lat. Prowadzimy akcje edukacyjne w szkole, organizu-
jemy zbiórki śmieci wielkogabarytowych. Niestety takie sytuacje, że śmieci 
są podrzucane do lasów jeszcze się zdarzają.
Warto przypomnieć, że wyrzucanie śmieci do lasu to wykroczenie, za które 
można dostać nawet 5000 złotych grzywny. Natomiast za wywożenie do 
lasu odpadów można nawet trafi ć do aresztu na 30 dni. 

(mku)

Dzisiaj (ponie-
działek) wójt 

gminy Daszyna Zbigniew Woj-
tera podpisuje umowę z wy-
konawcą, fi rmą z Sochaczewa, 
na przeprowadzenie termo-
modernizacji ośmiu budynków 
komunalnych. Inwestycja za 
2 mln 500 tys. zł będzie w 85% 
finansowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

- Zadanie obejmie remont czte-
rech budynków socjalnych w Da-
szynie, oraz budynków mieszkal-
nych w: Karkoszkach, Korytach, 
Nowej Żelaznej i Sławoszewie 
– wymienia wójt Daszyny. - Będzie 
to ostatni etap rewitalizacji części 
komunalnej gminy Daszyna.

Prace mają rozpocząć się w wa-
kacje i powinny zakończyć się do 
końca października. 

(zz)

Parking nieskończony. Zabrakło płyt

wkrótce rusza remont

Na zdjęciu Zbigniew Wojtera, 
wójt gminy Daszyna

Łęczyca Nasz czytelnik zwraca 
uwagę, że przed gara-

żami położonymi między blokami 
5d i 5f przy ulicy Dworcowej, ktoś 
postawił znak „zakaz wjazdu” z 
jednej strony, a z drugiej wkopał 
betonowe słupy i bloki. Uniemoż-
liwiają przejazd uliczką. 

Czytelnik argumentował, że od-
blokowanie przejazdu w tym miejscu 
stworzy możliwość skorzystania z tej 
drogi w sytuacji np. nieszczęśliwego 
wypadku na krajowej drodze 91. Taka 
sytuacja kiedyś miała już miejsce, 
kiedy zapalił się samochód osobowy.

Na miejscu okazuje się, że beto-

nowe przeszkody rzeczywiście 
uniemożliwiają przejazd drogą 
przy garażach. Sprawdzamy, czy 
właściciel terenu zlecił usytuowa-
nie znaku zakazu przy ul. Dwor-
cowej i w jakim celu. Zwracamy 

się do policji, czy wydano opinię 
o umieszczeniu znaku, w odpowie-

dzi czytamy: „Ustawianie znaków 
drogowych na drogach gminnych 
nie wymaga opiniowania ze strony 
Policji. A znaki ustanawia zarządca 
drogi, w tym przypadku burmistrz 
miasta Łęczyca”.

Pytamy więc w urzędzie miasta 
czy znak został postawiony na wnio-
sek mieszkańców. Odpowiedź, jaką 
otrzymaliśmy brzmi: „Działka nie jest 
własnością gminy miasto Łęczyca” - 
informuje magistrat.

Skoro działka nie jest miejska, to 
może jej właścicielem jest SM „Łęczy-
canka”?

- Nie jest to nasza własność - sły-
szymy w odpowiedzi od prezesa 
Jarosława Pacholskiego.

Jak udało nam się dowiedzieć, słupy 
zostały wkopane półtora roku temu 
– prawdopodobnie przez jednego z 
właścicieli garażu, któremu przeszka-
dzały jeżdżące auta. 

(mku)

Czytelnik pyta. 
Skąd te słupy?

Sterty śmieci przy lesie

Sekretarz miasta 
ponownie zwolniona

istotnymi dla funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego obszarami oraz nienależy-
tym wywiązywaniem się z nałożo-
nych na nią obowiązków służbowych.
Przeprowadzony w ubiegłym roku 
audyt dotyczący obowiązków Sekre-
tarza Miasta, wynikających z ustawy o 
finansach publicznych i wewnętrznych 
uregulowań, a dotyczący kontroli 
zarządczej, obnażył ponad wszelką 

wątpliwość liczne uchybienia w wy-
konywaniu obowiązków Sekretarza 
Miasta przez Panią Renatę Brygier. 
Do najważniejszych zastrzeżeń do 
pracy Pani Renaty Brygier należą 
również wielokrotne błędy pod-
ległej Sekretarzowi Miasta Kance-
larii Urzędu, które doprowadzały 
do nienależytego rozpoznania 
kierowanych do Urzędu spraw 
oraz brak należytego nadzoru nad 

pracą podległych pracowników. 
Całość negatywnej oceny po-
tęgował fakt nieterminowego 
wywiązywania się z poleceń 
wydawanych przez Burmistrza 
Miasta i jego zastępcę oraz coraz 
większe wątpliwości dotyczące 
możliwości skutecznej poprawy 
w tak wielu obszarach. (...)” - czy-
tamy w oświadczeniu. 

R. Brygier na treść oświadcze-
nia zareagowała bardzo szybko. 

- W czwartek złożyłam burmi-
strzowi przedsądowe wezwanie 
do zaprzestania naruszania moich 
dóbr osobistych. Informacje zawarte 
w oświadczeniu burmistrza Ro-
kickiego są nieprawdziwe i godzą 
w moje dobre imię. Oczekuję ich 
sprostowania oraz przeprosin. Jeśli 
burmistrz Rokicki nie ustosunkuje 
się do mojego wezwania w przecią-
gu 3 dni, nie wykluczam kolejnej 
sprawy w sądzie – usłyszeliśmy od 
byłej sekretarz.

Wydawać by się mogło, że po-
nowne zatrudnienie R. Brygier było 
jedynie wypełnieniem wyroku sądu, 
który nakazał przywrócenie do pracy 
urzędniczki. Funkcję sekretarza mia-
sta Łęczyca pełnić będzie nadal Ewa 
Lewińska, która została zatrudniona 
po dyscyplinarnym zwolnieniu 
R. Brygier 18 maja ubiegłego roku. 

(zz)

Po niewiele ponad miesiącu pracy, Renata 
Brygier została ponownie zwolniona

Andrzej Rokicki, zastępca burmistrza „utracił 
zaufanie” do sekretarz miasta
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Łęczyca

Łęczyca

ŁęczycaNoty odsetkowe na 
kilka lub kilkanaście 

groszy w ostatnim czasie dostało 
wielu klientów Energii. Zostały 
one wystawione przez błąd syste-
mu. Operator energii elektrycznej 
wyjaśnia, co dalej z groszowymi 
fakturami.

Przypomnijmy, że tydzień temu 
pisaliśmy o fakturze na 2 grosze, 
którą dostał m.in. Grzegorz Góra, 
radny gminy Łęczyca. Samorzą-
dowiec poinformował nas o spra-
wie. Na infolinii operatora radny 
usłyszał, że fakturę musi zapłacić, 
bo inaczej będą naliczane od niej 
odsetki karne, mimo że zawinił 
system. Dostaliśmy już odpowiedź 
z firmy Energa. Sytuacja nie dotyczy 
odosobnionego przypadku.

„Jest nam bardzo przykro, że 
klient został dotknięty zaistniałą 
sytuacją, która pojawiła się w 
związku z drobną usterką tech-
niczną systemu wystawiającego 
faktury. Standardowo odsetki za 
nieterminową spłatę są dolicza-
ne do rachunku bieżącego. Tym 
razem mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której niewielka partia 
not odsetkowych została omył-

kowo wydrukowana i rozesłana 
niezależnie od faktur, do których 
powinny zostać doliczone. Nasi 
specjaliści zidentyfikowali już i 
usunęli przyczynę usterki. Nie-
stety, państwa czytelnik (radny 
G. Góra, przyp. red.) znalazł się w 
gronie osób, których dotyczy opi-
sana sytuacja. Wszystkie klientów, 
którzy otrzymali oddzielne noty, 
za zaistniałą sytuację serdecznie 
przepraszamy. Choć same noty są 
zasadne i jako takie wymagają po-
krycia, uspokajamy, że istnieje kilka 
opcji, z których można skorzystać. 
Jeśli klient nie zapłacił jeszcze wła-
ściwego rachunku, może doliczyć 
ową kwotę do przelewu za fakturę. 
Drugim wyjściem jest dokonanie 
płatności poprzez bankowość in-
ternetową, która najczęściej oferuje 
bezpłatne transakcje. Ze względu 
na stosunkowo niewielką skalę 
zjawiska klienci mogą też spłacić 
otrzymane noty wraz z najbliż-
szą fakturą bieżącą, co nie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami i 
odsetkami” - wyjaśnia Andrzej 
Lis-Radomski z biura prasowego 
Energii.

(zz)

Koczowisko bezdom-
nych przy ul. Belwe-

derskiej w końcu zostało zlikwi-
dowane. Namiot rozbity w krza-
kach zaśmiecał teren, wyglądał 
fatalnie i przede wszystkim – nie 
był dobrym miejscem do miesz-
kania. 

Choć namiot stał już od dłuższe-
go czasu, za dnia rzadko można 
było spotkać w nim kogokolwiek, 
służył jedynie jako miejsce do 
noclegu. W ubiegłym tygodniu 
zastaliśmy mężczyznę śpiącego w 
krzakach.

- Ja tu nie mieszkam, tylko prze-
chodziłem obok i postanowiłem 
o d p o -

cząć, zdrzemnąć się – tłumaczył 
podpity mężczyzna. - Ten namiot 
jest mojego kolegi, ale jakiś czas już 
go nie widziałem. Zaraz sobie pójdę, 
mam gdzie się podziać.

Rzekomy właściciel namiotu 
przebywa obecnie w ośrodku dla 
osób bezdomnych w Ozorkowie. 
Ma tam bez porównania lepsze 
warunki niż pod chmurką. 

Tego samego dnia, do koczowiska 
zajrzeli strażnicy miejscy i również 
spotkali bezdomnego.

- Mężczyzna był pod wpływem 
alkoholu. Swój pobyt w tym miejscu 
tłumaczył tak, że tylko przechodził 
obok, a że było pusto, to postanowił 

„pobiwakować”. Jak 
to zwykle w takich 
przypadkach bywa, 
nie chciał słyszeć o 
pomocy z MOPS 
lub przewiezieniu 
do ośrodka dla bez-
domnych. Ustalili-
śmy, że pomiesz-
kuje u kolegi – 
wyjaśnia Tomasz 
Olczyk, komen-
dant straży miej-
skiej w Łęczycy.  

Urząd miejski opubli-
kował oświadczenia 

majątkowe radnych. Pora przyjrzeć 
się, ile w ubiegłym roku zarobili 
miejscy radni a ile władze miasta. 
Niektórzy na kontach bankowych 
maja niemałe kwoty, inni sporo 
kredytów.

Burmistrz Krzysztof Lipiński
Nie zgromadził żadnych środków 
pieniężnych 
Zarobił w ub. roku 121 105,05 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 do 9 grudnia 2016 r.
Nie zgromadził na koncie żadnych 
środków pieniężnych
Dochody jakie uzyskał: wynagrodze-
nie roczne ZK Garbalin – 13 490 zł; 
dochód ze stosunku pracy w UM – 94 
058,29 zł; emerytura – 60 646,30 zł
Posiada: Dom w trakcie budowy o 
pow. 140 mkw. wartość 270 000 zł, 
mieszkanie o pow. 39,96 mkw. war-
tość 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 
100 000zł.
Spłaca 6 kredytów (stan podany na 
dzień 31.12.2016 r.) na łączną kwotę 
602 064,25 zł
Samochody: Opel Antara z 2007 r. 
wartość 27 tys. zł, hyundai ix20 z 2011 
r. wartość 27 tys. zł.

Energa odpowiada i przeprasza Koniec Z biwaKiem

- Koczowisko zostało uprzątnięte. 
Późna wiosna i lato to czas, kiedy 

najwięcej osób bezdomnych rozbija 
koczowiska pod chmurką. Cenią so-
bie wolność i swobodę, której nie ma 
np. w ośrodkach dla bezdomnych, 
gdzie trzeba zachować całkowitą 
trzeźwość.

(zz)

ile mają w poRtfelu?
Andrzej Rokicki zastępca burmistrza 
od 9 grudnia 2016 r.
Zgromadził na koncie 122 482 zł, oraz 
7 200 zł w funduszu inwestycyjnym;
Posiada mieszkanie o pow. 60,4 mkw 
warte 180 tys. zł i garaż wyceniony na 
20 tys. zł
Otrzymał świadczenia emerytalne w 
ub. roku w wysokości 88 073 zł oraz 
wynagrodzenie z urzędu miejskiego na 
kwotę 5 232 zł.
Jeździ samochodem marki citroen C5 
z 2009 roku.

Sekretarz Ewa Lewińska  
od 23 września 2016 r.
Oszczędziła: nie dotyczy
Z tytułu zatrudnienia zarobiła w ub. 
roku 75 883,8 zł
Posiada dom o pow. 198 mkw. wartość 
250 tys. zł, mieszkanie o pow. 54mkw. 
wartość 220 tys. zł oraz działkę bu-
dowlaną o pow. 626 mkw, o wartości 
50 tys. zł.

Skarbnik Grażyna Życzkowska 
od 16 sierpnia 2016 r. 
Nie zgromadziła żadnych środków 
finansowych
Poosiada dom o pow. 137mkw. 
wartość 450 000 zł; mieszkanie o 
pow. 39mkw. wartość 150 000 zł; 
gospodarstwo rolne o pow. 11,57 ha, 
wartość 800 000 zł
Wzbogaciła się: Z tytułu prowadze-
nia gospodarstwa rolnego – 90 000 
zł(przychód), 20 000 zł (dochód); z 
tytułu pracy za granicą – 40 284,99; z 
umowy o pracę w UM – 37 269,36
Samochód skoda fabia 2005 r. 
Kredyt gotówkowy 18 882,03; kredyt 
hipoteczny na budowę domu 262 
122,19 zł; kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania 136 927,51; kredyt na re-
mont mieszkania 23 391 zł; kredyt w 
rachunku ROR 15 000 zł.

Radny Paweł Kulesza 
(Przewodniczący RM)
Zaoszczędził: 42 625,28 zł
Posiada mieszkanie o pow. 59 mkw. 
wartość 150 tys. zł

Zarobił: z tyt. zatrudnienia – 75 132,17 
zł; dieta radnego – 11 675,15 zł

Radna Marta Arkuszewska (Wice-
przewodnicząca RM)
Na koncie zgromadziła 43 783,81 zł
Dochód: z tyt. zatrudnienia – 36 063,92 
zł; dieta radnej – 9 141,36 zł

Radny Tomasz Baranowski
Zarobił: Ze stosunku pracy 25 326,68 
zł; z umowy zlecenia 6 618,18 zł; dieta 
radnego 8 074,84 zł
Posiada mieszkanie  o pow. 51,99 mkw. 
wartość 150 tys. zł.

Radny Tomasz Czajkowski
Na lokacie ma 5 tys. zł
Dysponuje mieszkaniem o pow. 24 
mkw. wartości 70 tys. zł
Wzbogacił się z diety radnego o 7 
928,72 zł, z umowy o pracę 51 236,32 zł 

Radny Damian Czerwiński
Nieruchomości: działka budowlana o 
pow. 800 mkw., wartość 14 tys. zł
Z tyt. prowadzonej działalności go-
spodarczej osiągnął dochód 13 115,45 
zł; dieta radnego: 6 546,03 zł; z tyt. 
zatrudnienia: 22 822 zł.
Samochód: opel astra z 2006 r. wartość 
12 tys. zł
Spłaca kredyt: pozostało 6 845,40 zł

Radny Andrzej Domagała
Ma 14 907,58 zł na rachunku bieżącym, 
30 000 zł na lokacie oraz 2800 zł - TFI
Posiada dom o pow. 99 mkw. o wartości 
300 tys. zł; łąkę o pow. 1,2900 ha war-
tość 5 tys. zł i działkę o wartości 35 tys. zł
Wzbogacił się o 7 752,96 zł z tytułu 
diety radnego oraz o 70 192,14 zł ze 
świadczenia emerytalnego
Samochód: renault laguna z 2010 r. o 
wartości 22 tys. zł

Radny Marek Jóźwiak
Zgromadził 21 tys. zł
Ma mieszkanie warte 180 tys. zł o pow. 
71,79 mkw. oraz drugie o wartości 120 
tys. zł, pow. 48,61 mkw.
Zarobił: 60 884,45 zł – z tyt. zatrudnie-

nia; 4 500 zł – z tyt. najmu mieszkania 
oraz 8 754,54 zł z diety radnego
Samochód: renault clio z 2008 r. o war-
tości 15 tys. zł
Dwa kredyty hipoteczne we fran-
kach szwajcarskich: do spłaty (stan na 
31.12.1016r.) 38 509,71 CHF oraz 55 254,51

Radny Zenon Koperkiewicz
Na koncie odłożył 4 tys. zł
Posiada mieszkanie warte 130 tys. zł o 
pow. 43,5 mkw
Dochód z diety radnego: 8 250 zł, eme-
rytura: 34 601 zł

Radny Paweł Kurczewski
Zaoszczędził: 26 492,81 zł
Ma mieszkanie spółdzielcze lokatorskie 
o pow. 59 mkw. i działkę letniskową o 
pow. 17 arów wartą 50 tys. zł
W ub. roku wzbogacił się o 60 177,82 
zł (emerytura), 1 872 zł (działalność 
wykonywana osobiście) oraz o 7 723,76 
zł (dieta radnego)
Samochód: renault megane z 2012 r., 
citroen C1 z 2009 r.

Radny Robert Łukasiewicz
Oszczędności 61 tys. zł
Mieszkanie: 48,16 mkw. wartość 144 
tys. zł
Zarobił: Ze stosunku pracy – 63 551,22 zł 
oraz jako radny RM – 7609,86 zł
Samochód: skoda octavia z 2002r. war-
tość 12 000 zł
Kredyt hipoteczny: do spłaty pozostało 
(na dzień 31.12.2016) 36 429,45 zł

Radny Tomasz Pijewski
Dom o pow. 321 mkw. wartość 400 
tys. zł
Z tyt. prowadzonej działalności zarobił 
75 270,79 zł (przychód), -3 375,83 zł (do-
chód/strata). Dieta radnego: 8 285,49 zł
Samochód WV touareg z 2006 r. o 
wartości 26 500 zł (współwłasność z 
partnerką)
Kredyt hipoteczny we frankach szwaj-
carskich – 70 863,97 CHF

Radny Krzysztof Razik
Zgromadził na koncie 7 324,43 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 – 122 024,84 zł (przychód), 8 782,12 
zł (dochód); dieta radnego 8074,74 
zł; jako członek komisji alkoholowej 
– 2059,20 zł
Samochody: kia soul z 2009 r. wartość 
14 tys. zł; opel astra z 2011 r. wartość 
20 tys. zł
Kredyt: do spłaty 17 319,90 zł

Radny Wojciech Wojciechowski
Nie zgromadził środków pieniężnych
Nieruchomości: Dom o pow. 170 
mkw. z działką o pow. 4000 mkw. 
o wartości 400 tys. zł; 1/2 nierucho-
mości polnej o pow. 27 arów, wartość 
10 tys. zł
Dochód: Z tytułu zatrudnienia – 27 
989 zł; dieta radnego – 8 902,92 zł
Kredyt hipoteczny: (stan na dzień 
31.12.2016 r.) 128 423 zł

Radny Marcin Zasada
Zgromadzone środki pieniężne: 200 
017 zł; 100 euro
Zarobki: Z tyt. prowadzenia działal-
ności gospodarczej – 111 575,73 zł 
(przychód), 104 997,83 zł (dochód); z 
tyt. zatrudnienia – 31 932,03 zł; z diety 
radnego – 8 812,40 zł

Radny Karol Zieliński
Nieruchomości: mieszkanie o pow. 
48,17 mkw. o wartości 144 tys. zł, 
działka pow. 725 mkw., wartość 7 
tys. zł
Dochody: dieta radnego – 8 584,92 
zł; renta – 24 004,56 zł

Burmistrz Krzysztof Lipiński 
w ub. roku zarobił w 
magistracie ponad 121 tys. zł

Radny Marcin Zasada na 
koncie zgromadził najwięcej 
pieniędzy
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Uniejów

ogłoszenie

Ponad pół miliona złotych prze-
znaczył urząd miasta na remont 
drogi przy zbiorniku retencyjnym 
prowadzącej do Kolonii Góry Bał-
drzychowskiej. Droga została już 
utwardzona tłuczniem, kolejnym 
etapem będzie położenie asfaltu. 
Inwestycja ma być zrealizowana 
do końca tego miesiąca.

(ps)

Po asfalcie przy zbiorniku

Supermarket nie zaszkodził

Wygląda na to, że 
Polomarket – który 

na obrzeżach Uniejowa działa od 
prawie pół roku, nie zaszkodził 
mniejszym sklepom. Odwiedzili-
śmy kilka punktów i zapytaliśmy 
handlowców o to, czy zauważyli 
spadek liczby klientów.

- Wydaję mi się, że stali klienci 
będą odwiedzać mniejsze sklepiki, 
bo po prostu już się przyzwyczaili 
do takiej formy robienia zakupów. 
Zawsze mogą spytać sprzedawcę o 
jakiś towar, porozmawiać, poradzić 
się. Do naszego sklepu przychodzi 
sporo grono takich właśnie kupują-
cych – mówi Karol Kamiński. - Nie 
zauważyliśmy, aby liczba klientów 
zmniejszyła się odkąd swoją działal-
ność rozpoczął Polomarket. 

W dni robocze na parkingu 
Polomarketu jest dużo miejsca. 
W supermarkecie, gdy zajrzeli-
śmy do niego w poniedziałek w 
południe, klientów można było 
policzyć praktycznie na palcach 
jednej ręki. 

- Nie będę się wypowiadać, czy 
mamy dużo, czy też mało klientów 
– usłyszeliśmy od kierowniczki w 
Polomarkecie. 

- Tak prawdę mówiąc, to szału nie 
ma. Najwięcej ludzi przychodzi na 
zakupy w weekendy. W tygodniu 
jest raczej pusto. Ale być może 
potrzeba jeszcze więcej czasu na 
to, aby to miejsce cieszyło się powo-
dzeniem – mówi sprzedawczyni z 
saloniku prasowego. 

(ps)

W tygodniu na parkingu przed 
Polomarketem nie ma dużo 
samochodów

- Nie zauważyliśmy, aby klientów 
było mniej – usłyszeliśmy w 
sklepie od K. Kamińskiego

w Byczynie sitowie i śnięte ryby 
Gm. Poddębice 

Stanisław Tyl przy 
zarośniętym stawie w 
którym padają ryby 

Czy kolejny staw zostanie 
zasypany? – zastanawiają się 
mieszkańcy

Czy kompleks 
sportowo – 

rekreacyjny, wybudowany za 
wiele milionów złotych, cieszy się 
taką popularnością, jak zakładano 
wcześniej? Nie brakuje miesz-
kańców krytykujących celowość 
inwestycji, którzy negatywnie 
oceniają działania lokalnej władzy 
miejskiej. Problem związany jest 
m.in. ze stawami. Jeden został już 
zasypany. Kolejne zarasta coraz 
gęstsze sitowie. Być może również 
zostaną zlikwidowane.

- Pamiętam czasy, gdy na Byczynę 
jeździło się nad staw. Wtedy można 
było się kąpać. Organizowane były 
zabawy, była plaża z prawdziwego 
zdarzenia, mała gastronomia. Moim 
zdaniem, to miejsce nie jest teraz dla 
mieszkańców. Kąpać się nie można, 
na terenie tego obiektu nie ma żad-

nego sklepiku a przecież w upały pić 
się chce – mówi Stanisław Tyl.

Od mieszkańca usłyszeliśmy wiele 
krytycznych słów pod adresem bur-
mistrza. Pan Stanisław podejrzewa, że 
kolejne stawy mogą zostać zasypane. 

- Nikt o to nie dba. Sitowie jest już 
większe ode mnie. Staw jest cały 
porośnięty trzciną, która wchodzi na 
drugie oczko wodne. Ryby zdychają. 
Nie wygląda to dobrze – twierdzi nasz 
rozmówca. - Z miasta służby komu-
nalne wciąż zwożą tu skoszoną trawę, 
która gnije i śmierdzi.

O komentarz poprosiliśmy urząd 
miasta. 

- Nie ma w planach zasypywania 
stawu znajdującego się na terenie Cen-
trum Turystyki i Rekreacji w Byczynie 
– odpowiada Magdalena Jaworska 

z poddębickiego magistratu. - Od 
soboty 3 czerwca codziennie w godz. 
13-19 można już nieodpłatnie korzy-
stać z kajaków.

(ps)
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Uniejów

Jeszcze miesiąc potrwać ma remont Biedronki przy ul. Łęczyckiej. Prace związane są głównie z rozbudową dyskontu. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni są głównie okoliczni sklepikarze, którzy liczą na większe utargi w czasie trwania prac. Duża liczba klientów z niecierpliwością oczekuje zakończenia robót. 
(ps)

W  G ó r z e 
B a ł d r z y -

chowskiej jeszcze kilka mie-
sięcy temu mieszkańcy bardzo 
krytycznie wypowiadali się o 
powstającej fermie gęsi. Jak 
jest teraz? 

Z zewnątrz rzuca się w oczy 
jedynie spore ogrodzenie. W 
środku pod potrzeby fermy 
zaadoptowane zostało już jedno 
pomieszczenie. Postanowiliśmy 
sprawdzić, czy obawy mieszkań-
ców były uzasadnione.

- Już podczas spotkania z 
mieszkańcami przekonywa-
łem, że nie ma się czego bać. 
Mogę zrozumieć zaniepokojenie 
mieszkańców, którzy być może 
wyobrażali sobie jakieś ogromne 
uciążliwości z powodu naszej in-
westycji. To przecież była nowość. 
Obawiano się hałasu i smrodu. 
Jednak ferma uciążliwa nie jest 
i nie będzie – zapewnia P. Sęcz-
kowski, kierownik fermy gęsi. 

Uczucie nieważkości 
i wszechogarniający 

relaks towarzyszyć mają nowej 
ofercie kasztelu, który od ponad 
półtora roku przechodzi grun-
towny remont. Jedną z atrakcji 
zmodernizowanego obiektu ma 
być tzw. kapsuła deprywacyjna. 
To w niej człowiek zapomnieć ma o 
kłopotach dnia codziennego.

- Jestem przekonany, że kapsuła 
będzie hitem – mówi Wojciech Jaku-
bowski, kierownik Hotelu Kasztel 
Uniejów. - Chodzi głównie o to, że 
osoby znajdujące się w takiej kapsule 
są całkowicie odizolowane od bodźców 
docierających ze świata zewnętrznego. 
Pozwala to na doświadczenie 

stanu bardzo głębokie-
go relaksu zarówno 
fizycznego, jak i umy-
słowego. Ciało ludz-
kie swobodnie unosi 
się na powierzchni 
wody geotermalnej. 
Nie czujemy ciężaru 
ciała, doświadczamy 
fascynującego uczucia 
nieważkości. 

Kiedy będzie można 
wypróbować kapsułę? 
Jak się dowiedzieliśmy, w ciągu miesią-
ca kasztel ponownie powinien zapra-
szać po przerwie gości. Przypomnijmy, 
że gminny samorząd zdecydował się 

na sprzedaż nierucho-
mości wraz z działką. 
Kasztel kupił znany w 
regionie przedsiębior-
ca, właściciel ZOO w 
Borysewie – Andrzej 
Pabich. Po przejęciu 
obiektu zapowiadał 
rewolucyjne zmiany. 

- Chciałbym, aby 
Hotel Kasztel Unie-
jów wystartował 
wraz z wakacjami. 
Nie ukrywam, że 
liczę na duże zain-
teresowanie. W po-
równaniu ze starym 

W odstępie niespełna dwóch 
godzin, na autostradzie A2 w 
kierunku Poznania, doszło do 
trzech zdarzeń drogowych w 
których jedna osoba została ran-
na. Utrudnienia w ruchu trwały 
kilka godzin. 

Policjanci z Poddębic wyjaśniają 
okoliczności zderzeń do których 
doszło 30 maja we wczesnych 
godzinach rannych na węzłach 
autostrady A2. Do pierwszego 
zdarzenia doszło o godzinie 5.20 na 
316 km autostrady A2 w kierunku 
Poznania w gminie Wartkowice. 
Z wstępnych ustaleń wynika, że 

62-letnia kobieta kierująca samo-
chodem osobowym marki renault 
laguna zjechała nagle na pas zieleni 
i przodem pojazdu uderzyła w 
barierki ochronne zatrzymując się 
na prawym pasie drogi. Kobieta 
doznała jedynie lekkich obrażeń 
i po przeprowadzonym badaniu 
została zwolniona do domu.

Po niespełna godzinie na tym 
samym kilometrze autostrady A2 
doszło do drugiej kolizji, gdzie w tył 
prawidłowo zaparkowanego pojazdu 
obsługi technicznej zabezpieczającej 
poprzednie zdarzenie uderzył sa-

mochód ciężarowy marki peugeot 
boxer. W wyniku zdarzenia dacia 
zatrzymała się na lewym pasie przy 
barierkach ochronnych natomiast 
peugeot wywrócił się na bok a z jego 
skrzyni ładunkowej wypadły okna, 
które przemieściły się w odległości 
około 40 metrów na jezdnię. Na szczę-
ście i tutaj obyło się bez ofiar.

Do trzeciego zdarzenia doszło o 
godzinie 7.52 na 317 km autostrady, 
gdzie bus wbił się pod naczepę tira. 
Poszkodowany 34-letni kierowca 
busa z ogólnymi obrażeniami został 
przetransportowany do szpitala 
w Poddębicach, gdzie pozostał na 
obserwacji. Wszyscy uczestnicy 
zdarzeń byli trzeźwi. Przerwa w 
ruchu trwała kilka godzin i w tym 
czasie ruch pojazdów odbywał się 
wydzielonym prawym pasem.

Seria wyPadKów na 
autoStradZie

biedronka urośnie Poddębice 

Gm. Poddębice 

inwestycja już ruszyła 

Nie było się czego bać – przekonuje Piotr Sęczkowski 

Piotr Sęczkowski twierdzi, że ferma nie jest uciążliwa dla otoczenia 

Ferma została ogrodzona. Za jej murami jest 4,5 tysiąca gęsi

W tej chwili na terenie fermy znaj-
duje się 4,5 tysiąca gęsi. Docelowo 
ptaków ma być jeszcze raz tyle. 

- Na pewno jednak taka liczba 
gęsi nie będzie w tym roku - słyszy-
my od kierownika Sęczkowskiego. 

- Póki co musimy skończyć re-
mont drugiego budynku. Gęsi 
dobrze się tu zaadaptowały. 
Mają dobre warunki. Chciałbym, 
żeby mieszkańcy traktowali 
nas nie jak zagrożenie a lokalny 
zakład, który ma być przyjazny 
dla tego regionu. Pragniemy 
uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności, wspierać przeróż-
ne organizowane festyny. 

Warto wspomnieć, że w pobli-
żu gęsiarni położony jest zbior-
nik retencyjny. Plany związane 
z tym zbiornikiem obejmowały 
również zadania rekreacyjne. 
Czy bliskość fermy gęsi nie 
pokrzyżuje tej koncepcji? Czas 
pokaże. 

(ps)

Odpoczynek w kapsule 
deprywacyjnej ma być 
niezwykle odprężający 

Hotel Kasztel Uniejów jest już prawie gotowy 

na przyjęcie gości 

niezwykła kapsuła, czyli 
kosmos w kasztelu  Na zewnątrz ustawionych 

zostało 10 bali do 
solankowych kąpieli

obiektem, kasztel po remoncie jest 
bardzo atrakcyjną ofertą. Zmienili-
śmy dużo z myślą o odwiedzających.

Kierownik obiektu potwierdza 
słowa biznesmena. 

- Zmiany są faktycznie kolosalne. Jest 
większa przestrzeń dla gości. Cztero-
gwiazdkowy hotel będzie teraz dyspo-
nował 12 klimatyzowanymi pokojami. 
Dla wypoczywających do dyspozycji 
będzie 16 bali do kąpieli solankowych, 
10 na zewnątrz i 6 w środku. W wieży, 
która ma windę, mieścić się będzie 
restauracja. Przy obiekcie postanowili-
śmy wybudować park linowy.

Nie tylko kasztel się rozwija. Po-
bliskie termy już teraz kuszą ofertą 
planowanej inwestycji związanej ze 
zwiększeniem powierzchni luster 
wody. W bliskiej okolicy powstać ma 
także kolejny w Uniejowie hotel. 

(ps) 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 237: Jedno drzewo nie las.
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uŚmiecHniJ SiĘ
* Żona do męża: 
- Ubóstwiam cię! 
- Mówi się zubażam... 

***
* Żona pyta się męża:
- Dlaczego zawsze zabierasz moje zdjęcie 
do pracy?
- Ponieważ kiedy mam jakiś problem, 
nieważne, jak poważny, patrzę na twoje zdjęcie i problem znika.
- To wspaniale, że nawet moje zdjęcie jest dla ciebie wsparciem!
- Jasne, patrzę i zadaję sobie pytanie: “Co może być większym 
problemem?” 

***
* Przychodzi facet do psychiatry i mówi: 
- Panie doktorze, ostatnio śnią mi się bohaterowie “Gwiezd-
nych wojen”. 
- A kiedy to się zaczęło? 
- “Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce...” 

***
* Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. 
Przecież to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w 
klasie!
- Przez wdzięczność, tato. Gdyby nie on, ja byłbym 
najgorszym uczniem! 

***
* Dwóch staruszków siedzi na ławeczce pod domem spo-
kojnej starości, patrzą melancholijnie w przestrzeń, kiedy w 
pewnej chwili odzywa się jeden z nich: 
- Tadziu, mam już 75 lat, jak bym się nie ruszył wszystko 
mnie boli i dokucza reumatyzm... Jesteś moim rówieśni-
kiem, powiedz, jak ty się czujesz? 
- Jak nowo narodzony. 
- Naprawdę? Jak nowo narodzony? 
- Tak. Nie mam włosów, nie mam zębów i chyba przed 
sekundą zlałem się w gacie. 

***
* Kobieta chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój mąż pali tylko po dobrym 
obiedzie.
- To pięknie! Kilka papierosów rocznie nikomu nie zaszkodzą... 

ZUPA PIECZARKOWA PO 
PARYSKU

Składniki:
550 g pieczarek ładnych o średniej 
wielkości umytych i obranych
1 kostka Rosół wołowy 
400 ml wody
2 łyżki margaryny Rama
330 ml śmietany 36 procent
50 ml białego wina wytrawnego
szczypta gałki muszkatołowej 
startej na tarce
liście pietruszki do ozdoby

Etapy przygotowania:
Wstaw w garnku 400 ml wody. Bę-
dziesz w nim robił rosół wołowy. 

Posiekaj pieczarki w plasterki. Włóż 
do drugiego garnka margarynę, 
gdy się całkowicie rozpuści, dodaj 
do garnka pieczarki. Aby się szyb-
ciej podsmażyły dodaj do nich sól. 
Powinny się smażyć około 4 minut. 
Do garnka z wodą włóż kostkę Ro-
sół wołowy i gotuj przez 1 minutę. 
Następnie wyłącz ogień. Wlej rosół 
do garnka z pieczarkami. Następnie 
dodaj śmietany i obniż ogień na 
minimum. Gotuj tak całość przez 10 
minut. Teraz zmiksuj zupę przy po-
mocy twistera. Zrobi się piękny krem 
pieczarkowy. Dolej do kremu białe 
wino i dobrze wymieszaj. Pamiętaj, 
że wino dodaje się po zmiksowa-
niu zupy na krem, nie wcześniej! 
Dodaj sól i pieprz oraz gałkę musz-
katołową. Ozdób krem liśćmi pie-
truszki.

KOTLETY SCHABOWE 
W ŚMIETANIE

Składniki:
4 duże wędzone kotlety schabowe
30ml oleju

1 cebula
1 posiekany ząbek czosnku
2 zielone jabłka, pokrojone w ćwiartki
200ml wina z jabłek 
250ml śmietany
6 listków szałwii
1 liść laurowy
skórka z 1 cytryny

Etapy przygotowania:
Usmaż kotlety schabowe na gorącej 
patelni na dużym ogniu do momen-
tu, aż przybiorą one złoto-brązowy 
kolor. Zdejmij je z ognia i dopraw solą 
oraz pieprzem do smaku. Następnie 

nalej olej na patelnię i smaż cebulę 
do momentu, aż będzie szklista. 
Dodaj czosnek i smaż jeszcze przez 
jedną lub dwie minuty. Zdejmij z 
patelni cebulę, a następnie smaż 
jabłka do momentu, aż będą one 
miały brązowy kolor. Następnie 
połóż wszystkie składniki ponownie 
na patelni i dodaj do nich wino z 
jabłek. Gotuj przez około 5 minut. 
Dodaj śmietanę, szałwię, liść lauro-
wy i skórkę cytrynową, a następnie 
gotuj na wolnym ogniu przez 20 
minut. Podawaj z purée ziemnia-
czanym oraz świeżym i chrupiącym 
chlebem.

BABECZKI Z CZEKOLADĄ 
I CHILI

Składniki:
(na mniej więcej 20 sztuk)
2 szklanki mąki pszennej
1,5 szklanki maślanki
0,75 szklanki cukru
100 g gorzkiej czekolady
100 g mlecznej czekolady
100 ml roztopionego masła

2 jajka
2 łyżki kakao
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sproszkowanego chili

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do tempe-
ratury 200 stopni C. W misce 
wymieszaj mąkę, cukier, kakao, 
proszek do pieczenia i chili. W 
drugiej – roztopione masło, jaj-
ka i maślankę. Połącz składniki 
suche z mokrymi, dodaj czeko-
ladę pokrojoną w drobną kostkę, 
wymieszaj. Przelej do małych si-
likonowych foremek na muffi nki 
i piecz ok. 20 minut.
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To wyjątkowe święto rozpoczęło się o godzinie 9.30 przekazaniem dzieciom klucza do bram miasta. 
Od godziny 10 rozpoczęły się wszystkie atrakcje, z których mogły korzystać dzieci. Przygotowanych 
było wiele animacji, quizów, konkursów oraz występów wielu zespołów. Plac T. Kościuszki był zapeł-
niony karuzelami, zjeżdżalniami czy trampolinami. Wiele kramów i stoisk ze słodyczami przyciągało 

najmłodszych różnorodnością produktów. Po godzinie 20 wystąpiła gwiazda 
wieczoru – Dawid Kwiatkowski. Liczne grupy fanów już od rana czekały na 

swojego idola. Występ wokalisty porwał zgromadzony przed sceną tłum do 
wspólnej zabawy. Po koncercie była także możliwość zdobycia autografu i 
zrobienia wspólnego zdjęcia z gwiazdą. 

Info i fot. UM Łęczyca

Dzień Dziecka w Łęczycy

Dawid Kwiatkowski porwał publiczność

Pamiątkowe zdjęcia z maskotkami

Najmłodsi byli zachwyceni zespołem Kosmokwaki

niony karuzelami, zjeżdżalniami czy trampolinami. Wiele kramów i stoisk ze słodyczami przyciągało 
najmłodszych różnorodnością produktów. Po godzinie 20 wystąpiła gwiazda 

wieczoru – Dawid Kwiatkowski. Liczne grupy fanów już od rana czekały na 
swojego idola. Występ wokalisty porwał zgromadzony przed sceną tłum do 
wspólnej zabawy. Po koncercie była także możliwość zdobycia autografu i 
zrobienia wspólnego zdjęcia z gwiazdą. 
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Spółdzielnia miesz-
kaniowa kontynuuje 

prace modernizacyjne przy blo-
kach. Stare chodniki są zastępo-
wane kostką brukową. Remon-

towana jest też nawierzchnia 
przy trzepakach. W ub. tygodniu 
roboty prowadzone były przy ul. 
Mielczarskiego.

(stop)

Życie Dawida O. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) nie było 
zbyt barwne. Chłopak – jak mówią 
niektórzy – zszedł na niewłaściwą 
drogę, ale w głębi serca nie był zły. 
Ostatnio miał duże problemy. Czy 
załamał się i dlatego postanowił ze 
sobą skończyć?

Opinie o zmarłym 24-latku są róż-
ne. Nasi rozmówcy są podzieleni, ale 
w jednej kwestii nie mają złudzeń. Ta 
historia wcale nie musiała skończyć 
się tragicznie. 

Dawid O. feralnej nocy wyszedł z 
mieszkania i skierował się w stronę 
Helenowa. Tam upatrzył sobie jeden 
ze słupów podtrzymujących linie 
wysokiego napięcia. Założył sobie 
pętlę na szyję.

- Nad ranem, gdy jechałam na 
szkolenie, to widziałam jadące auta 
policyjne. Ale wówczas jeszcze nie 
przypuszczałam, że wydarzyła 
się taka tragedia – usłyszeliśmy 
od mieszkanki jednego z domów 
jednorodzinnych położonych na-
przeciwko słupa energetycznego. 
- Dopiero później dowiedziałam 
się, że na słupie powiesił się ten 
chłopak. Znalazła go sąsiadka, gdy 
rano spacerowała ze swoim psem. 

- Słyszałem o tej tragedii – mówi 
Janusz Szewczyk. - Tutaj, w Heleno-

Wciąż na osiedlach dużym problemem są wan-
dale. Niszczą ławki, wybijają szyby w drzwiach 

klatek schodowych. Właśnie takie zniszczenie trzeba będzie 
naprawiać w jednym z bloków przy ul. Bema, gdzie w nocy 
uszkodzona została w całości szyba.

Lokatorzy podkreślają, że szczególnie 
niebezpieczni są młodzi ludzie, którzy 
nadużywają alkoholu. Nie tylko dewa-
stują mienie, ale często zaczepiają też 
ludzi. Dlatego coraz powszechniejszy 
jest osiedlowy monitoring – o planach 
zainstalowania dodatkowych kamer 
przez spółdzielnię mieszkaniową 
pisaliśmy już w Reporterze. Niektóre 
wspólnoty mieszkaniowe też decydują 
się na zainstalowanie na elewacjach 
bloków kamer.  

(stop)

wandaLi nie braKuJe 

Kostka przy trzepaku

miejsca uprzywilejowane 

Zmotoryzowani klienci Lidla są zadowoleni z wyznaczenia 
miejsc dla inwalidów i rodzin z dziećmi. Miejsca widoczne 

są z daleka, zostały oznaczone przy pomocy odpowiednich tabliczek 
i niebieskiej farby. 

(stop)

Emilia Brudzińska jest zaskoczona 
samobójstwem 24-latka- Dawid często mi pomagał – 

mówi Kazimiera JankowskaMarcin Arciszewski był 
dobrym znajomym Dawida O. 

24-latek powiesił się na 
słupie wysokiego napięcia!

- O tej śmierci mówi się w Helenowie – usłyszeliśmy od 

Janusza Szewczyka 

wie, jeszcze nigdy nie było takiego 
dramatu. Ludzie przekazują sobie 
informacje o tym samobójstwie 
i zastanawiają się nad powodem 
tak desperackiego kroku młodego 
człowieka. 

U d a ł o 
nam się do-
wiedzieć, że 
Dawid O. nie 
należał do 
grzecznych 
chłopców. Nie 
wylewał za 
kołnierz, lubił 
rozrywkowe 
życie. 

-  Tak,  to 
prawda. Nie 
jest  tajem-
nicą, że nie 
s t ron i ł  od 
a l k o h o l u . 
S p ę d z a l i -
śmy razem 
sporo cza-
su.  Nie będę 
ukrywał, że 
l u b i l i ś m y 
ra zem po -
pić, zabawić 
się – słyszy-
my od Marcina Arciszewskie-
go. - Krótko przed samobój-
stwem zwróciłem uwagę na 
dziwne zachowanie Dawida. 
Mówił, że słyszy jakieś głosy. 
Powiedziałem, że po prostu 
musi odpocząć. 

O 24-latku pozytywnie wypo-
wiadają się ci, którzy dobrze go 
znali. 

- Mieszkaliśmy w jednym domu 
przez kilka ładnych lat. Jako sąsiad-
ka nie mogę o Dawidzie nic złego 

powiedzieć. Owszem, słyszałam, 
że był zabawowy, ale w naszym 
towarzystwie zawsze zachowywał 
się dobrze. Mówił dzień dobry, był 
pomocny – twierdzi Emilia Bru-

dzińska. 
O p i n i ę 

potwierdza 
K a z i m ie ra 
Jankowska, 
kolejna loka-
torka domu.

- Jestem już 
starsza i cza-
sami prosiłam 
Dawida o po-
moc. Nigdy nie 
odmawiał. Na-
rąbał mi drew-
na, poszedł po 
zakupy. Pamię-
tam, że dzień 
przed samo-
bójstwem po-
wiedział jesz-
cze do mnie, 
że przyjdzie i 
uporządkuje 
piwnicę. Nie 
wyglądał na 
załamanego – 
słyszymy.

Dawid O. mieszkał wraz ze 
swoją matką. Lokatorzy powie-
dzieli nam, że matka często 
przebywała u swojej córki – 
opiekowała się wnuczkami. Czy 
Dawid, który głównie spędzał 
czas z kompanami od kieliszka, 
zupełnie pogubił się w życiu i 
stracił kontakt z rzeczywisto-
ścią? Dlaczego postanowił się 
powiesić? Swoją tajemnicę zabrał 
do grobu...

tekst i fot. (stop)

24-latek powiesił się na słupie 
energetycznym w Helenowie 
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Koniec SĄdoweJ bataLii

Z akońc z y ł  s ię 
proces wytoczo-

ny przez burmistrza Jacka 
Sochę jednemu z mieszkań-
ców Ozorkowa. Sprawa do-
tyczyła głośnego oszustwa 
podczas ostatnich wyborów 
samorządowych. Wtedy to 
właśnie pojawił się dokument, 
w którym prezes PiS rzekomo 
cofnął swoją rekomendację dla 
burmistrza. 

- Jestem odporny na krytykę, 
bo takie są prawa demokracji. 
Jednak to oszustwo była tak 
perfidne, że musiałem zare-
agować. Wytoczyłem spra-
wę z powództwa cywilnego i 
wygrałem. Mam satysfakcję z 
wyroku. Nie domagałem się 
żadnego odszkodowania a 
jedynie przeprosin, które mają 
zostać opublikowane na łamach 

Kilkanaście faktur leżało w ub. środę na trawniku i chod-
niku obok dwóch sklepów przy ul. Zgierskiej. Na faktu-

rach widoczna była liczba zamówionych poszczególnych produktów, 
dokładne dane nabywcy i odbiorcy. Sprzedawczynie były mocno 
zaskoczone, gdy nasz reporter poinformował o dokumentach (kilka 
faktur przynieśliśmy do sklepu). 
- Nie mam pojęcia dlaczego te dokumenty leżą przy sklepie. Proszę zapytać 
w drugim naszym punkcie.
W drugim sklepie kolejna sprzedawczyni była również zdziwiona. 
- Porozmawiam z szefową. Może jej wypadły dokumenty. Dziękuję za 
zgłoszenie – usłyszeliśmy.

(stop)

Burmistrz triumfuje. wygrał sprawę...
jednej z gazet – słyszymy od 
włodarza miasta.

Podrobiony partyjny doku-
ment wyglądał profesjonal-
nie. Nagłówek i stopka mogły 
świadczyć, że faktycznie mamy 
do czynienia z wiarygodnym 
pismem. Fałszerstwo polegało 
na tym, że na partyjny papier 
naniesiony został list od prezesa 
Kaczyńskiego. 

- W skrócie można powiedzieć, 
że pismo informowało o tym, 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 
regionie. Podrobiony został jego 
podpis a treść w sposób oczywisty 
miała zdyskredytować kandydata 
na urząd burmistrza. 

Kto dopuścił się oszustwa? Ozor-
kowianin jest znajomym jednego z 
kontrkandydatów burmistrza So-
chy. Oszustwo wyszło na jaw dzięki 
prawdomówności drukarza przyj-
mującego zlecenie na fałszywkę. 

(stop) 

Faktury przy Zgierskiej 

„Od kiedy wiem, 
że Alanek nigdy 

nie zobaczy mojego uśmiechu 
ani wpatrujących się w niego, 
pełnych matczynych uczuć oczu, 
każdego dnia szukam sposobu, 
by mógł poczuć moją miłość 
jeszcze bardziej. Czekałam na 
Alanka, na dzień, w którym ja 
zobaczę jego, a on - mnie. My-
ślałam o moim synku, o jego 
malutkich rączkach, które będą 
mnie obejmować. Chciałam, 
by obserwował mnie swoimi 
oczkami, by było widać w nich 
szczęście… Alan urodził się bez 
oczu. Nigdy nie zobaczy mnie 
ani swojego taty - osób, które 
kochają go najbardziej. Nigdy 
nie zobaczy piękna świata, a ja 
tak bardzo się boję, że nie będzie 
miał życia, o jakim dla niego 
marzyłam”… 

Olga Milczarek jest matką 
5-miesięcznego Alanka i we zru-
szającym wpisie na swoim profilu 

na facebooku opisuje rodzinny 
dramat. Niedawno w Ozorkowie 
na terenie szkoły podstawowej 
nr 4 odbył 
się festyn 
na rzecz 
chłopczy-
ka. Zebra-
no ponad 
40 tysięcy 
złotych. 

- Braku-
je mi słów, 
aby wyra-
zić jak bar-
dzo jestem 
wdzięczna 
wszystkim 
tym, którzy 
nam poma-
gają. Nie 
spodziewa-
łam się, że uda się zebrać aż tyle 
pieniędzy. Dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli możliwa będzie reali-

zacja naszych zamierzeń i celów 
– mówi pani Olga.

Rodzice Alanka nie ukrywają, 
że potrzebu-
ją wsparcia 
finansowe-
go. Lecze-
nie, zabiegi, 
f i n a l n a 
operacja a 
następnie 
rehabilita-
cja to duży 
wydatek. 
Już teraz 
wiadomo, 
że począ-
tek terapii 
kosztować 
b ę d z i e 
ponad 120 
tysięcy zło-

tych. 
- Mniej więcej co 4 miesiące 

synek będzie musiał mieć wyko-
nywane rozszerzenie oczodołów. 
Jeden taki zabieg kosztuje 15 
tys. zł. Te wszystkie koszty bez 
pomocy mieszkańców a także 
zaangażowania Fundacji „Sie-
pomaga” na pewno byłyby dla 
nas nie do przeskoczenia. My 
nie mamy takich pieniędzy. Po 
zabiegach związanych z rozsze-
rzeniem oczodołów przyjdzie czas 
na wszczepienie implantów gałek 
ocznych. Ale to dopiero za kilka 
lat – słyszymy od O. Milczarek. 

Matka Alanka nigdy nie zapo-
mni dnia, gdy dowiedziała się o 
wadzie swojego dziecka. Lekarze 
i ginekolog prowadzący nie za-
uważyli w okresie ciąży niczego 
niepokojącego. 

- Kiedy rodziłam Alanka, by-

łam pew-
na, że już 
za kilka 
c h w i l 
z o s t a n ę 
m a m ą 
zdrowego 
chłopca. 
Marzyłam 
o tym, by 
l e k a r z e 
podali mi 
m o j e g o 
synka, bym mogła go utulić. Jak 
przez mgłę usłyszałam, że Alan 
prawdopodobnie urodził się bez 
gałek ocznych. Jedno zdanie, które 
sprawiło, że moje serce ścisnęło się 
z bólu jak nigdy wcześniej. Kom-
pletny szok. Nie zdążyłam nawet 
zobaczyć twarzyczki Alanka, nie 
potrafiłam sobie wyobrazić, jak 
będzie wyglądał z pustymi wgłę-
bieniami tam, gdzie powinny być 
oczka. Po godzinie już wiedzia-
łam, że to, co usłyszałam po poro-
dzie okazało się prawdą. Alanek 
nie ma oczu. Nie potrafię zrozu-
mieć, dlaczego chore urodziło się 
właśnie moje dziecko. Dziecko, na 
które tak czekałam i za szczęście 
którego oddałabym wszystko. 
Dbałam o siebie z całych sił - co 

dwa tygodnie jeździłam na USG, 
przeszłam badania prenatalne. 
Wszystko wskazywało na to, że 
Alanek będzie zdrowy. 

Dziś matka chłopca jest już 
silniejsza. Wie, że nie może się 
poddać, załamać. Kontaktuje się 
z innymi rodzicami dzieci, które 
mają podobne problemy. 

- Z tego co się dowiedziałam, 
to w Polsce żyje niewiele ponad 
10 dzieci, które również urodziły 
się bez oczu. Rozmowy z innymi 
matkami takich dzieci dodają mi 
sił. Muszę być silna dla Alanka, 
być jego oczami. Razem z mężem 
naszym obowiązkiem jest zrobić 
wszystko, by świat Alanka był jak 
najbardziej kolorowy. 

(stop) 

- Nie mogę się poddać. Bardzo kocham 

Alanka – mówi Olga Milczarek

muszĘ ByĆ silna 
– mówi matka alanka

Jedną z kwestujących była radna powiatowa Lidia Elert 

Podziękowania dla darczyńców. 
Podczas festynu udało się zebrać 

ponad 40 tysięcy zł.
Fundacja „Siepomaga” zebrała dla 
Alanka prawie 130 tysięcy złotych

Ozorków 

W festynie dla Alanka wzięło udział wielu mieszkańców 
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OZORKOWIE 

95-035 Ozorków, ul. Wyszyńskiego 43 a, www.mokozorkow.pl 

„WESOŁE WAKCJE  
W MIEŚCIE” 

I turnus -  26 czerwca -  30 czerwca 2017 
II turnus -  3 - 7 lipca 2017 

Zapisy oraz wydawanie kart kwalifikacyjnych od 29 maja 

Koszt: 120 zł/ turnus 

Do udziału w półkoloniach zapraszamy 
dzieci w wieku 7 -  11 lat.  

Zajęcia w godzinach 10.00 - 16.00  

W programie: 
warsztaty taneczne, zajęcia twórcze, gry i zabawy 

sportowe, basen , wycieczki piesze i autokarowe oraz 
drugie śniadanie i jednodaniowy obiad. 

ogłoszenie

Wielokrotnie pisaliśmy 
na łamach gazety o 

salonach do gier na automatach. 
Wielu mieszkańców zastanawiało 
się, czy takie punkty działają legalnie. 
Jeden z takich salonów – pod nazwą 
Kopalnia Wiedzy Powszechnej, 
czynny był przy ul. Listopadowej. 
Od kilku tygodni w pomieszczeniu 
nie ma już automatów. Wszystko 
wskazuje na to, że właściciele au-
tomatów do gry przestraszyli się 
ustawy hazardowej. Od 1 kwietnia 
za każdego jednorękiego bandytę 
grozi do 100 tys. zł kary. Zapłacić 
może ją nie tylko osoba stawiająca 
maszynę, ale także właściciel lokalu, 
w którym automat stoi. 

Przypomnijmy, że automatami 
zaczęto się interesować wraz z nową 
ustawą z 2009 roku uchwaloną w 
ekspresowym tempie przez rząd 
Donalda Tuska po wybuchu afery 
hazardowej. Ministerstwo Finansów 
przestało wydawać nowe pozwolenia 
na stawianie maszyn, a po paru latach 

wszystkie stały się nielegalne. Ponieważ 
rynek jednorękich bandytów wart jest 
nawet kilka miliardów złotych, więc 
automaciarze nie chcieli odpuścić. Nie 
przeszkadzało im ani to, że ich punkty 
są nielegalne, ani że co roku służba cel-
na zabiera nawet kilkadziesiąt tysięcy 
jednorękich bandytów. Ich właściciele 
szli do sądu i procesowali się z fisku-
sem, wykorzystując kruczki prawne. 
Głównym zarzutem był brak notyfi-
kacji ustawy przez Komisję Europejską.

(stop)

Wielu pasażerów nie 
kryje emocji z powo-

du – ich zdaniem – nieregularnych 
kursów busów. Tak też było w sy-
tuacji, w której znalazła się Marlena 
Stuchała. 
- Czekam na busa już prawie godzi-
nę. Na przystanku nie ma rozkładów 
jazdy. To się w głowie nie mieści, 
że można tak lekceważyć pasaże-
rów – mówiła zdenerwowana pani 
Marlena.
Gdy bus przyjechał, spytaliśmy o 
rozkład jazdy. Kierowca odparł, że 
nie ma. Nie ma się co dziwić, że nie-
którym pasażerom puszczają nerwy. 

(stop)

Jeszcze nie tak 
dawno kilogram 

truskawek kosztował prawie 
30 złotych. Teraz truskawki 
można już kupić za  8 - 10 zł. 
Cena tych smacznych owoców 
będzie jeszcze niższa, choć w 
porównaniu z rokiem ubiegłym 
truskawki i tak są dużo droższe. 

- Pamiętam, że rok temu mniej 
więcej w tym samym okresie 
sprzedawałam truskawki za 
cenę o połowę mniejszą niż te-
raz – mówi pani Jadwiga, z którą 
rozmawialiśmy na Kupieckiej. 
- Na wysoką cenę truskawek 
przełożyła się w tym roku nie-
zbyt korzystna aura. Wiosna 
była zimna, prawie połowa sa-
dzonek wymarzła. Mieszkańcy, 
z tego co zauważyłam, stęsknili 
się za truskawkami. Nie narze-
kam na brak kupujących. 

(stop)

automatów już nie ma

W pomieszczeniu automatów 
do gier już nie ma 

truskawki tanieją

Kiedy wreszcie przyjedzie?

Ozorków Przy rondzie So-
lidarności na jed-

nym z przyulicznych śmiet-
ników ustawiona została 
plastikowa figurka Matki 
Boskiej. W tego typu sy-
tuacjach zawsze rodzi się 
pytanie – szczególnie u osób 
wierzących, czy można było 
coś takiego zrobić.

W domu uzbiera się nieraz 
kilka starych krzyżyków, które 
już nie nadają się do zawiesze-
nia, naderwane święte obrazki, 
porwane łańcuszki i święte 
figurki. Co robić z takimi rze-
czami? 

Kościół nie ma wątpliwości. 
Jeśli coś jest konsekrowane czy 
poświęcone, zostało oddane 
Bogu. Trzeba uszanować takie 
przedmioty. Nawet przez spo-
sób niszczenia niepotrzebnych 
już rzeczy święconych uczymy 
swoje serce szacunku dla Boga. 
Wszystkie rzeczy, które są świę-
cone, np. zniszczone obrazki, 
skorupki jajek, wianki, palmy, 
nie powinny się walać po domu 

ani trafiać do śmieci. Tradycyj-
nie palimy je. Jeśli ktoś czuje 
opór przed niszczeniem rzeczy 
poświęconej, może odnieść ta-
kie rzeczy do swojego kościoła 
parafialnego, oddać księżom. 
Wodę święconą, gdyby np. się 
zepsuła, najlepiej wylać w takie 
miejsce, które nie będzie depta-
ne przez ludzi. 

(stop) 

figuRka matki Boskiej 
na Śmietniku
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Dziewanna sprawdza się, gdy dokucza ci suchy ka-
szel, zapalenie oskrzeli, ból gardła, nieżyt żołądka, 
biegunka, czy kolka jelitowa. W medycynie ludowej 
dziewanna od wieków chętnie była wykorzystywa-
na do celów leczniczych, zwłaszcza że jest bardzo 
prosta w uprawie.

Dziewanna: cenne składniki

Zawarte w dziewannie składniki, m.in. fl awonoidy, wykazu-
jące działanie przeciwzapalnie i antyoksydacyjne, garbniki o 
działaniu bakteriobójczym, saponiny (działają moczopędnie i 
przeciwzapalnie), a także związki śluzowe, żywice, kumaryna, 
olejek eteryczny oraz kwasy organiczne. To właśnie dzięki nim 
dziewanna świetnie sprawdza się przy dolegliwościach ze 
strony układu oddechowego. Można ją stosować w stanach 
zapalnych oskrzeli, zwłaszcza przebiegających z zalegającym 
śluzem, bo systematycznie pity napar z tej rośliny rozrzedza 
fl egmę i ułatwia odksztuszanie. Wspomagająco można sto-
sować ją również przy uporczywym, suchym kaszlu oraz u 
chorych na astmę. Jednocześnie łagodzi ból gardła i chrypę, 
bo ma właściwości powlekające i wykazuje działanie osłania-
jące. Dziewannę wykorzystuje się nie tylko przy schorzeniach 
układu oddechowego, ale też dolegliwościach ze strony 
układu pokarmowego. Świetnie działa przy nieżytach żołądka, 
biegunce, kolce jelitowej. Zewnętrznie, w postaci okładów 
można stosować dziewannę w przypadku stłuczeń, ran, 
oparzeń, odleżyn, czy odczynów alergicznych. Można też kilka 
kropel oleju z dziewanny dodawać do kąpieli, bo ma działanie 
rozluźniające i przeciwbólowe, m.in. uśmierza ból związany 
z chorobami reumatycznymi, a przy tym wycisza i uspokaja.

Dziewanna: sposób przygotowania

By skorzystać z prozdrowotnych właściwości dziewanny 
trzeba przygotować z niej napar, odwar lub olej.

Do przyrządzenia naparu stosuje się zazwyczaj jedną 
stołową łyżkę kwiatów dziewanny, którą zalewa się pół 
litra wrzącej wody. Zaparza się ją pod przykryciem ok. 
10 minut, następnie przecedza i studzi. Można pić łyżkę 
lub dwie cztery razy dziennie lub pół szklanki na raz z 
dodatkiem miodu, plasterka pomarańczy lub odrobiną 
wanilii.
Do odwaru potrzeba dwóch łyżek dziewanny, które zalewa 
się ok. litra wody. Następnie gotuje się mieszankę na wolnym 
ogniu ok. 15 minut, ale nie doprowadza do wrzenia. Najlepiej 
pić pół lub całą fi liżankę dziennie.
Z tej niezwykłej leczniczej rośliny można zrobić też olej do 
użytku zewnętrznego, m.in. na rany, owrzodzenia, siniaki, 
do kąpieli przy bólach reumatycznych, ale też tradycyjnie 
stosowało się go przy infekcjach ucha. Jak przygotować 
olej? Dwie garści świeżych kwiatów dziewanny należy 
wsypać do słoika i zalać ok. dwoma szklankami oliwy z 
oliwek. Zostawiamy na 2 tygodnie niedokręcony słoik, 
wstrząsając nim od czasu do czasu. Następnie przecedza-
my i tak przygotowany olej należy trzymać w chłodnym i 
zacienionym miejscu.

Lekarze potwierdzają to, o czym bez 
badań wiedzą wszyscy psiarze: zwie-
rzaki motywują do wyzdrowienia. 
Dla starszych i samotnych bywają 
błogosławieństwem. Pozwalają 
zapomnieć o problemach, rozła-
dować napięcia. Swoim wdziękiem 
łagodzą smutek samotności. Ko-
nieczność wychodzenia z nimi, za-
bawy i opieki nadaje sens kolejnym 
dniom, przywraca chęć do życia. 
Pies jest zbawienny także dla najmłodszych. W jego obecności nie-
mowlęta lepiej się rozwijają: szybciej podejmują pierwsze próby raczkowania 
i chodzenia. Nierzadko właśnie do psa kierują pierwsze słowa! Starsze dzieci 
czworonóg uczy odpowiedzialności i tolerancji, pomaga im przezwyciężyć 
nieśmiałość w okazywaniu uczuć, daje większą pewność siebie i poczucie 
bezpieczeństwa. Nie tylko uspokaja, wycisza, ale też korzystnie wpływa na 
zdolności intelektualne. Specjaliści twierdzą, że młody człowiek dzięki psu łatwiej 
nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
Statystyki wykazują, że właściciele psów rzadziej chodzą do lekarza. Zjawisko ba-
dali niezależnie naukowcy z USA, Australii i Niemiec. Dowiedziono, że obcowanie 
z psami zmniejsza ryzyko zawału, pobudza krążenie krwi i przemianę materii, 

pomaga w walce z nadwagą, obniża 
ciśnienie i poziom złego choleste-
rolu, łagodzi skutki reumatyzmu i 
kłopotów ze stawami. Wydaje się to 
dość oczywiste, bo te dolegliwości 
są związane z niedostatkiem ruchu, 
który opiekunom psów nie grozi.
Okazało się także, że psiarze są bar-
dziej odporni na stres i nerwice. Nie 
dręczy ich bezsenność, rzadziej się 
złoszczą, rzadziej mają zaburzenia 
psychiczne. Pies po prostu dodaje 
pogody ducha. Sprzyja też nawią-
zywaniu kontaktów międzyludzkich. 
W jego towarzystwie największy 
mruk chętniej odzywa się do innych. 
Zauważono, że przy swoich ulubień-
cach ludzie zmieniają tonację głosu, 
mają bardziej przyjazny wyraz twa-
rzy, rozluźniają mięśnie, częściej się 
uśmiechają i spokojniej zachowują. 
Te obserwacje stały się podstawą 
dogoterapii.

Między innymi szczaw, babka 
i komosa. Jak jednak wynika z 
danych Ośrodka Badania Alerge-
nów Środowiskowych, w czerwcu 
uczuleniowcom w całej Polsce 
najbardziej dokuczają pyłki traw 
i pokrzywy, ponieważ ich stężenie 
w powietrzu jest bardzo wysokie 
przez cały miesiąc. Sprawdź, 
jakie rośliny pylą w czerwcu i w 
których regionach kraju alergicy 
najbardziej muszą uważać na 
swoje zdrowie.

Szczyt pylenia traw i pokrzywy 
w czerwcu

Ważna informacja dla uczulo-
nych na PYŁKI TRAW i POKRZY-
WY! W czerwcu przypada apogeum 
pylenia tych roślin. Na pyłki traw, 
które są najczęstszą przyczyną 
sezonowych dolegliwości alergicz-
nych w Polsce, powinni uważać 
wszyscy uczuleni, ponieważ w tym 
miesiącu ich stężenie w powietrzu 
będzie bardzo wysokie prawie w 
całym kraju. 

Żyto

Żyto kwitnie w maju i przez 
pierwsze 10 dni czerwca, jednak 
objawy uczulenia z różnym natę-
żeniem mogą pojawiać się nawet 
do końca lipca. W związku z tym 
osoby z alergią wziewną na to 
zboże powinny omijać kwitnące 
pola przez najbliższe dwa mie-
siące. Warto wiedzieć, że u osoby 
uczulonej na pyłki żyta może 
wystąpić reakcja alergiczna w 

postaci bólu brzucha, biegunki 
czy wymiotów po spożyciu zia-
ren innych zbóż.

Czarny bez

Czarny bez kwitnie od maja do 
czerwca i w tym ostatnim miesią-
cu pyli najsilniej, zwłaszcza przez 
pierwsze dwadzieścia dni.

Babka

Babka kwitnie od kwietnia do 
września i przez cały ten okres 
najmniej dokucza alergikom z 
południowo-zachodnich oraz 
północno-wschodnich krańców 
Polski, ponieważ tam przez całą 
wiosnę i lato stężenie jej pyłków 
w powietrzu jest niskie. W pozo-
stałych częściach kraju nieznaczny 
wzrost stężenia pyłków babki 

zwyczajnej przypada już na koniec 
maja i podwyższony utrzymuje 
się przez cały czerwiec, aż do 
przełomu sierpnia i września.

Szczaw

Szczaw kwitnie od maja do czerw-
ca i przez cały ten okres jednakowo 
dokucza wszystkim alergikom. W 
tym ostatnim miesiącu stężenie jego 
pyłków w powietrzu jest średnie.

Komosa

W czerwcu stężenie pyłków ko-
mosy w przeważającej części kraju 
jest bardzo niskie. W najlepszej 
sytuacji są alergicy z centralnej i 
południowej części kraju, którzy w 
ogóle nie odczują jej działania, gdyż 
w tych rejonach komosa w czerwcu 
nie pyli.

Maseczka z aspiryny to świetny 
sposób na pozbycie się niedo-
skonałości skóry twarzy. Wszelkie 
krostki, zaskórniki, wągry i prze-
barwienia po trądziku można 
zniwelować stosując regularnie 
maseczkę aspirynową lub nakła-
dając papkę z aspiryny punktowo 
(również na opryszczkę). Dlaczego 
akurat aspiryna? Wszystko dla-
tego, że aspiryna zawiera kwas 
acetylosalicylowy, który ma wła-
ściwości wysuszające i głęboko 
oczyszczające. Zabieg maską 
aspirynową porównywany jest do 
zabiegu kwasami w gabinecie ko-
smetycznym (oczywiście działanie 
domowej maseczki jest słabsze).

Przepis na maseczkę 
z aspiryny (polopiryny)

Składniki maseczki aspiryno-
wej:
3-4 tabletki aspiryny 
(6-7 tabletek polopiryny) 
mała łyżeczka wody (najlepiej 
destylowanej lub hydrolatu) 
mała łyżka jogurtu naturalnego 
lub jogurtu greckiego (jeśli kon-
systencja jest zbyt gęsta, wtedy 
najlepiej dodać odrobinę jogurtu) 
Sposób przygotowania ma-
seczki: tabletki aspiryny lub 
polopiryny umieścić w miseczce 
i zalać odrobiną wody (najlepiej 
dolewać po trochu, by tabletki 

miały szansę spęcznieć). Następ-
nie miękkie tabletki rozgnieść 
dokładnie na jednolitą papkę i 
dodać łyżkę naturalnego jogurtu 
bez dodatku cukru, barwników, 
smaku. Otrzymaną maseczkę 
nałożyć na całą twarz lub jedynie 
na poszczególne partie. Odczekać 
10-15 minut i zmyć maseczkę 
letnia wodą.
Przed zmyciem maseczki mo-
żesz wykonać delikatny peeling 
twarzy. Drobinki pozostałe po 
rozdrobnieniu tabletki doskonale 
nadają się do zebrania martwego, 
złuszczonego naskórka.

Maseczka na twarz z aspiryny

Maseczkę z aspiryny 
wykonuj wtedy, kiedy 
zauważysz pogorszenie 
się stanu skóry. Najlepiej 
sprawdza się nakładanie 
maseczki raz w tygodniu, 
raz na dwa tygodnie lub po 
prostu raz na miesiąc.

Co pyli w czerwcu? 
Jakie pyłki wywołują alergię w czerwcu?

Wpływ psa na zdrowie człowieka

Dogoterapia - zbawienny 
wpływ psa na zdrowie 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
doceniono pomoc psów w le-
czeniu osób przewlekle chorych, 
rehabilitacji inwalidów i upośledzo-
nych dzieci, a nawet resocjalizacji 
więźniów. Ochotnicy z łagodnymi 
psami, które można do woli głaskać, 
regularnie odwiedzali amerykańskie 
szpitale, domy opieki i miejsca od-
osobnienia. Okazało się, że nawet 
taka niewielka dawka psiego serca 
działa cuda. Również w Polsce psy 
są już wykorzystywane w terapii 
dzieci z porażeniem mózgowym, 
autyzmem, zespołem Downa, słabo 
mówiących, niewidzących, nieśmia-
łych, mających problemy z nawiązy-
waniem kontaktów, lub odwrotnie 
- nadpobudliwych.

Dziewanna: właściwości lecznicze



14 5 CZERWCA 2017
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny ogłoSzeNie



155 CZERWCA 2017
Nowy
Tygodnik
RegionalnyoFerTy pracy

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński •   24 253-59-67, 
www.reporter-ntr.pl • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Radosław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Po-
ligrafia Drukarnia Łódź

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 
Piekarz
Umiejętność ważenia, formowania, 
wymagane doświadczenie. 
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak
Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 247211821 lub 667 461 520

Kierowca kat. C+E
Prawo jazdy. Kat. C+E, świadectwo 
kwalifi kacji, karta kierowcy, 
badania lekarskie, kurs na przewóz 
rzeczy.
„MARKO-TRANSPORT”
ul. 57 P.P. Wielkopolskiej 29
99-100 Łęczyca
tel. 603 377 661

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, wysoka 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym, dobra 
pamięć, podzielność uwagi, 
spostrzegawczość.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
e-mail: m.lukasik@k-fl ex.pl 
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B

Wydawca farmaceutyczny
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, mile widziane badania 
sanitarno-epidemiologiczne.
HURTAP S.A.
ul. Górnicza 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 25 13

Elektryk-automatyk
Uprawnienia elektryczne, praca na 

podobnym stanowisku.
IMP COMFORT Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Elektryk
Mile widziane wykształcenie 
elektryczne, uprawnienia 
elektryczne, wymagane 
doświadczenie.
IMP POLOWAT
ul. Lotnicza 4
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 97 00

Kucharz
Książeczka sanepid.
„AMREST” Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 25-27
50-365 Wrocław
tel. 519 191 798
e-mail: anna.jablonska@amrest.eu
Miejsce pracy: Chrząstów Stary

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz rzeczy.
Miratrans Transport Sp. z o.o.
Sierpów 33, 95-035 Ozorków
tel. 601 38 38 50 lub 42 718 06 38

Kosmetyczka
Wykształcenie policealne – 
kosmetologia, umiejętność 
stylizacji paznokci, mile widziane 
doświadczenie.
Salon Kosmetyczny
Małgorzata Gibska
ul. Kilińskiego 7B, 99-100 Łęczyca
tel. 24 721 20 04

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość 
przyuczenia do zawodu szwaczki
P.P.H.U. Aneta Filipiak
Ul. Gębicka 92a, 95-035 Ozorków
Tel. 602-193-505

SPRZEDAM działki budowlane 
o powierzchni 1200 m² - 

BOCZKI. Nr tel.693-437-660

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 34 

m² przy ulicy Belwederskiej 42 
(przy sklepie „Kasia”).  Tel.: 505-

266-210 lub 506-856-382

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wynajmie 5 pokoi biurowych 
przy placu Kościuszki 11 oraz 

nowy lokal o pow. 91,40 m² przy 
ul. Kaliskiej 3. Tel.: 505-266-210 

lub 506-856-382

Ładne, przytulne mieszkanko 
po remoncie, umeblowane,  
52 m², II piętro Ozorków – 

sprzedam. Tel.:  605-130-059

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe M-4 o pow. 

60,67 m², parter w Ozorkowie 
lub zamienię na M-3 

własnościowe do 40 m², parter. 
Tel.: 42-277-25-94

Kupię mieszkanie 
własnościowe M-3 do 40 m², 
parter w Ozorkowie. Tel.: 42-

277-25-94

Sprzedam kredens pokojowy z 
Cepelii – jasny orzech; tapczan 
jednoosobowy, witrynę, barek 

fi rmy Forte – jasny buk. 
Tel.: 42-277-25-94

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

Kafl e 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

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

Sprzedam sieczkarnię, 
dojarkę + 2 konwie, piętrowe 

łóżko - niedrogo. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 2 obręcze 
do wąskich kół 330, 

1 silnik 5,5 kW + podstawki 
i szajby z przewodami, 

nowy wózek do wożenia 
woreczków oraz 2 rowerki 
dziecinne w dobrym stanie. 

Tel.: 507-330-281

OGŁOSZENIA DROBNE

SOBOTA 03.06

Kontakt grupy zorganizowane: 24 721 20 46
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        PIĄTEK 02.06 
                                                                                       

TANI WTOREK 06.06

ŚRODA 07.06
.

BUENO CZWARTEK 08.06

www.kinogornik.pl

NIEDZIELA 04.06  
 
         

 

.

PONIEDZIAŁEK 05.06

Szanowni Czytelnicy, wspólnie 
z kinem Górnik w Łęczycy rozdajemy 
zaproszenia na seanse. Wystarczy, że 

zadzwonicie do naszej redakcji 
(24 253-59-67), w środę, między 

godz. 11 a 15. Później, okazując poniższy 
kupon w kasie kina będziecie mogli 

odebrać darmowy bilet. 
Uwaga, liczba darmowych 

zaproszeń ograniczona.

DO KINA Z REPORTEREM
Kupon upoważniający do odbioru biletu na bezpłatny seans 

w kinie Górnik w Łęczycy

http://www.kinogornik.pl/Numer 238/2017

5.06 - 8.06.2017 r.

Szwaczka
Chęć do pracy, mile widziane 
doświadczenie
Zakład Krawiecki
Andrzej Sieradzki
Błonie 104, 99-100 Łęczyca
Tel. 608-637-714

Piekarz - cukiernik
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność wypieku bułek i chleba
PPHU „MAKS” Krzysztof 
Zimnowłocki
Ul. Wąska 1, 99-210 Uniejów
Praca w Górze Św. Małgorzaty 50B



16 5 CZERWCA 2017
Nowy
Tygodnik
Regionalny ciekaWie i Na WeSoło

źródło: internet/trolu.com
.pl, kopalniaw

iedzy.pl, rekordyguinessa.pl

Superteleskop w budowie“diabelski storczyk”Giętkie jedzenie

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Dajcie kolejnego smerfa

Naukowcy z MIT-u opracowali makaron zmieniający 
kształt w kontakcie z wodą. Dzięki arkuszom żelatyny lub 
skrobi płaty makaronu zwijają się w znane kształty, np. 
świderki. Amerykanie podkreślają, że jadalne fi lmy można 
zaprojektować także w taki sposób, by przyjmowały inne 
złożone formy, w tym kwiatów. Ciekawym pomysłem 
są dyski, które na wzór cannolo owijają się wokół kulek 
kawioru albo spaghetti, które po wrzuceniu do gorącego 
rosołu rozpada się na krótsze nitki. Zespół zaprezentował 
swoje dokonania na tegorocznej konferencji Towarzystwa 
Maszyn Obliczeniowych. Amerykanie wyjaśniają, że ich 
rozwiązania mają nie tylko kulinarną wartość. Wskazują 
m.in. na oszczędności przy transporcie, ponieważ jadalne 
arkusze można by układać w stosach, a ostateczna forma 
byłaby osiągana dopiero w garnku konsumenta.

“Diabelski storczyk” Polaków znalazł się na liście najciekaw-
szych gatunków odkrytych w ciągu ostatniego roku. Aby 
uczcić urodziny ojca taksonomii, Karola Linneusza, College 
of Environmental Science and Forestry co roku zestawia 
listę Top 10 New Species obejmującą dziesięć najciekaw-
szych nowych gatunków odkrytych w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. W roku 2017 do grona zwycięzców trafi ł 
Telipogon diabolicus (Orchidaceae). Nazwa tej orchidei 
nawiązuje do budowy prętosłupa (struktura generatywna 
powstała ze zrośnięcia słupka i pręcika), który przypomina 
głowę diabła. Storczyk został odnaleziony podczas prac 
terenowych prowadzonych przez dr Martę Kolanowską 
w południowej Kolumbii. Gatunek ten został zaklasyfi ko-
wany jako krytycznie zagrożony ze względu na lokalizację 
jedynej znanej populacji T. diabolicus w pobliżu drogi oraz 
wrażliwość wysokogórskich formacji roślinnych na zmiany 
klimatu. Nieznany wcześniej gatunek opisali dr Marta 
Kolanowska i prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko z Katedry 
Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii 
UG we współpracy z Ramirem Mediną Trejo (Kolumbia).

Rozpoczęto budowę pierwszego z ziemskich supertelesko-
pów optycznych. Extremely Large Telescope (ELT) będzie 
miał główne lustro o średnicy 39 metrów i wykorzysta 
optykę adaptatywną, która pozwala na wyeliminowa-
nie zaburzeń spowodowanych drganiami atmosfery. 
Budowany przez European Southern Observatory (ESO) 
teleskop powstaje na szczycie Cerro Amazones w Chile na 
wysokości 3046 metrów nad poziomem morza. Kluczową 
rolę w jego powstaniu mają uczeni z Uniwersytetu w Ok-
sofrdzie, którzy są odpowiedzialni za projekt i stworzenie 
spektrografu HARMONI, instrumentu zdolnego do jedno-
czesnego wykonania 4000 zdjęć, każdego w nieco innym 
kolorze. Dzięki HARMONI możliwe będzie lepsze poznanie 
ewolucji obiektów we wszechświecie. Instrument pozwoli 
na obserwowanie zarówno planet w Układzie Słonecznych, 
jak i gwiazd w naszej i innych galaktykach. 

Giętkie jedzenie Superteleskop w budowie

Buziaczek Wirowanie dla 
relaksu

Złapię ją!

Miejsce parkingowe 
dla kosmitów. Tak na 
wszelki wypadek

A to kowboj

Usta-usta

- Kochanie, złowiłem nam rybkę na obiad

Ciekawe czy 
ma atest?


