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Ojciec trafi ł do szpitala
Syn do prosektorium

Do pełnych dramatu zdarzeń doszło tego samego 
dnia. Lokatorzy jednego z budynków przy ul. 
Średniej w Ozorkowie wezwali pomoc, gdy 
zauważyli leżącego na podwórku 32-letniego 
Marcina W. Niestety, nie udało się go uratować. 
Jego ojciec trafi ł do szpitala. Przeżył, choć 
niewiele pamięta. więcej str. 10

Danuta Nowak, pracownik 
PCK, rozmawia z Ryszardem 
W., ojcem zmarłego 32-latka 

Kto zatruwa 
rzekę 

w Parzęczewie?

 III edycja 
budżetu 

obywatelskiego 
w Ozorkowie

Krokodyle 
w Borysewie

str. 12

Krzysztof 
Urbański 
wrócił do 
urzędu miasta

GraBÓw 
i daszyna. 
inwestycji 
nie BĘdzie?

Burmistrz 
Poddębic 

coraz 
bogatszy

Garstka spółdzielców 
decydowała na walnym. 
Tak niskiej frekwencji jeszcze nie było

Nawałnica 
przeszła 
nad Łęczycą
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Łęczyca

Łęczyca

W Łęczycy obecnie 
aż 120 rodzin (w tym 

wielodzietnych) uprawnionych 
jest do otrzymywania alimentów 
na dzieci z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W ubiegłym 
roku budżet miasta przeznaczył 
na ten cel ponad milion złotych. 
Przez niewypłacalnych ojców 
miejska kasa znacznie ubożeje.

W przypadku, kiedy ojciec nie 
płaci alimentów na dziecko, matka 
udaje się najpierw do komornika. 
Ten próbuje odzyskać od  dłużnika 
zaległe wpłaty. Kiedy nie jest to 
możliwe, matka dziecka otrzymuje 
zaświadczenie o nieskuteczności 
egzekucji. Z tym dokumentem, oraz 
z szeregiem innych, składa w MOPS 
wniosek o przyznanie świadczenia 
alimentacyjnego. W ubiegłym roku 
ośrodek pomocy społecznej wypła-
cił ponad milion złotych z tytułu 
alimentów. W tym roku miesięcznie 
wypłaca średnio niecałe 82 tys. zł.

Zaostrzenie prawa alimentacyj-
nego, które niedawno uchwalił sejm 

ma pomóc w ściąganiu należności. 
Zgodnie z nowelizacją, osobom, 
których łączna wysokość zale-
głości alimentacyjnych wyniesie 
„równowartość co najmniej trzech 
świadczeń okresowych”, najczęściej 
miesięcznych, ma grozić do roku 
więzienia. Niektórzy alimenciarze 
przestraszyli się, że mogą trafić za 
kratki.

-  Od k iedy wprowadzono 
zmiany dotyczące egzekwowa-
nia świadczeń alimentacyjnych, 
zauważamy, że większa liczba 
ojców dokonuje wpłat na poczet 
alimentów. Oczywiście sumy te 
w żaden sposób nie pokrywają 
wysokości zadłużenia, niemniej 
jest to już pewien postęp – mówi 
Teresa Zaborowska, kierownik 
sekcji świadczeń rodzinnych i 
alimentów z MOPS w Łęczycy.

Ośrodek wypłaca alimenty za-
sądzone przez sąd w wysokości 
nie większej niż 500 zł na dziecko 
miesięcznie.

(zz)

Do połowy wakacji 
mają powstać dwa 

nowe place zabaw na terenie 
miasta. Trzeci zostanie doposa-
żony w nowe urządzenia. 

Po przeprowadzeniu przeglą-
dów na placach zabaw dla dzieci 
w Łęczycy magistrat podjął kon-
kretną decyzję. Dwa z istniejących 
placów zabaw są fatalne, dlatego 
należy wymienić wszystkie urzą-
dzenia na nowe. Dodatkowo, na 
kolejnym z placów pojawi się kilka 
nowych sprzętów.

Jednym z wytypowanych 
miejsc, jest plac zabaw przy ul. 
Jadwigi Grodzkiej 3/5. Mieszkań-
cy od dawna prosili urzędników 
chociażby o ustawienie urządzeń 
zdemontowanych z innych pla-
ców. W tej sprawie nawet dzieci 
wybrały się do urzędu dwa lata 
temu chcąc rozmawiać z burmi-

strzem. Teraz ich oczekiwania w 
końcu zostaną spełnione. Drugie 
miejsce, w którym stary plac 
zabaw zostanie zastąpiony no-
wymi urządzeniami, znajduje się 
pomiędzy blokami 7 i 9 przy ul. 
Zachodniej. Kilka nowych sprzę-
tów zostanie też dokupionych na 
plac przy ul. M. Konopnickiej za 
blokiem 4c. 

(zz)

Silne opady deszczu z ubiegłego 
tygodnia jeszcze przez kilka następ-
nych dni kazały o sobie pamiętać. 
Bilans podtopień i strat jest napraw-
dę duży. Najgorzej sytuacja przed-
stawiała się na łęczyckiej podstrefie 
ekonomicznej, gdzie teren jednego 
z zakładów znalazł się pod wodą. 

Pracownicy zakładu ustawiali 
przy bramie wjazdowej worki z 
piaskiem. Na niewiele się to zdało. 
Woda wdzierała się na teren zale-
wając parking. Droga dojazdowa do 
zakładów również została zalana. 
Poziom wody był na tyle duży, że nie 
było widać krawężników. Odważni 
kierowcy, którzy zdecydowali się na 
przejazd zalaną ulicą gubili tablice 
rejestracyjne i uszkadzali swoje sa-
mochody. Po silnych opadach, pod 
wodą znalazły się też miejskie korty 
tenisowe, podtopienia nie ominęły 
kilku posesji. Również na cmentarzu 
przy ul. Kaliskiej widać skutki ulewy. 
Podmytych zostało kilka pomników, 
które osunęły się mocno w ziemię, na 
niektórych leżały połamane konary.

Od środy w mieście działał zespół 
zarządzania kryzysowego, który na 
bieżąco kontrolował sytuację.

- Najgorzej było na terenie strefy. 
Zalany był teren jednego z zakładów 
oraz droga dojazdowa. Doszło też do 
małych podtopień przy ul. Ozorkow-
skiej. Do dziś mamy wysoki poziom 
wody na miejskim zalewie, która 
płynie do starego koryta rzeki Bzury. 
Osobiście odwiedziliśmy wszystkie 
placówki oświatowe, do SP nr 4 pro-

filaktycznie dostarczyliśmy worki z 
piaskiem. Na dzień dzisiejszy sytuacja 
jest już opanowana – mówił w piątek 
Krzysztof Urbański, wyznaczony 
do koordynowania działań zespo-
łu. - Prewencyjnie szykujemy się do 
weekendu z uwagi na zapowiadane 
opady deszczu. W stanie gotowości 
jest policja i straż pożarna, PGKiM 
oraz Zieleń Miejska. Wyznaczone są 
całodobowe dyżury pracowników 
Zieleni aż do czasu ustabilizowania się 
sytuacji pogodowej. Porozumieliśmy 
się też z Zakładem Karnym w Garba-
linie, że na wypadek trudnej sytuacji 
zostanie oddelegowanych 20 więźniów 
do pomocy. Martwimy się oczywiście 
o tereny miejskie, ale też o prywatne 
posesje mieszkańców.

Problemy związane z ulewą wystą-
piły nie tylko w mieście, ale niemalże 
w całym powiecie. Strażacy z Łęczycy 
wspierani przez jednostki OSP z terenu 
powiatu oraz straż ze Zgierza mieli 
pełne ręce roboty.

- Przez dobę od pierwszego zgło-
szenia interweniowaliśmy 43 razy. 
W wyniku przejścia silnych opa-
dów doszło do podtopień budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych 

w Witoni i gminie Witonia, gminie 
Łęczyca i częściowo w gminie Da-
szyna i gminie Grabów. Największe 
zagrożenie było w Witoni, gdzie 5 
posesji zostało całkowicie zalanych 

przez wezbrane wody rowu me-
lioracyjnego. Doszło również do 
uszkodzenia poboczy oraz mostu 
na drodze krajowej nr 60, która ze 
względów bezpieczeństwa została 
wyłączona z ruchu – relacjonuje 
Marek Mikołajczyk, oficer praso-
wy KP PSP w Łęczycy. - Rozległość 
działań była bardzo duża. Na szczę-
ście nikt nie ucierpiał. 

(zz)

Jeżeli zamierzenia 
uda się zrealizować, 

w Łęczycy zostanie wybudowana 
kolejna hala sportowa. Będzie się 
różniła od pozostałych tym, że na 
jej płycie będą korty tenisowe. Dla 
Miejskiego Młodzieżowego Klubu 
Tenisowego to ważne przedsię-

Miasto wydaje 
krocie na aliMenty

Będą nowe place zabaw
Łęczyca

Plac zabaw przy ul. J. 
Grodzkiej 3/5 od dawna 
wymaga całkowitej wymiany 
sprzętów

Prezes ma pomysł

Na działce należącej do MMKT 
teren został już utwardzony

Prezes Jasiński ma nadzieję, że 
uda się zrealizować wspólną 
inwestycję

wzięcie. Ranga kortów tenisowych 
w Łęczycy poszybowałaby mocno 
w górę.

Grzegorz Jasiński, prezes MMKT, 
z dużą nadzieją i zaangażowaniem 
opowiada o swoich planach. 

- Byłaby to wielofunkcyjna hala 
sportowa. Od ubiegłego roku pro-
wadzę rozmowy z urzędem miasta 
i ze starostwem powiatowym w 
Łęczycy, żeby wspólnie zrealizować 
inwestycję. Chodzi o to, żeby staro-
sta przekazał fragment działki przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Połączylibyśmy ją z terenem przy 
kortach, wówczas można wybudo-
wać halę o powierzchni 2,5 tys. mkw. 
Według mnie, korzyści są obustronne. 
Uczniowie mogliby w ramach lekcji 
korzystać z sali, w której byłyby 
także siatki, bramki, kosze. Na takiej 
powierzchni zmieścilibyśmy cztery 
korty tenisowe. Cena wcale nie byłaby 
duża, jak na takie przedsięwzięcie. 
Zamknęlibyśmy ją maksymalnie 
w 2 mln zł, które z powodzeniem 
można pozyskać w ramach środków 

zewnętrznych– wyjaśnia prezes G. 
Jasiński. - Nie zakładam, że moje 
negocjacje zakończą się fiaskiem. 
Starosta jest osobą na tyle rozsądną, 
że nie zrezygnowałby z tak korzystnej 
propozycji.

Jeśli jednak starostwo nie zdecydo-
wałoby się na przekazanie działki i 
wspólną inwestycję, prezes z pomysłu 
budowy zadaszonych kortów nie 
zrezygnuje. Zmieni się jedynie po-
wierzchnia. Hala wybudowana tylko 
na działce MMKT miałaby około 1,3 
tys. mkw. 

(zz)

NawałNica Nad łęczycą

Woda z kortów tenisowych 
dość szybko spłynęła nie 
powodując żadnych strat

Teren jednego z zakładów 
na strefie był całkowicie 
podtopiony

Przez silny wiatr, suche konary spadły na pomniki na łęczyckim 
cmentarzu

W Archikolegiacie w Tumie pod 
Łęczycą odbyła się ceremonia wrę-
czenia nagród im. Benedykta Polaka. 
Tegoroczną – III edycję nagrody 
honorowym patronatem objął pre-
zydent RP Andrzej Duda.

Do Tumu przyjechali przedstawicie-
le kancelarii prezydenta RP – Andrzej 
Dera, sekretarz stanu oraz Jarosław 
Sellin,  przedstawiciel Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku nagrodą im. Bene-
dykta Polaka uhonorowani zostali: 
prof. Jerzy Gąssowski - nestor polskiej 
archeologii, odkrywca szczątków 
Mikołaja Kopernika w katedrze 
we Fromborku oraz prof. Owen 
Gingerich - amerykański astronom i 
historyk astronomii z Uniwersytetu 
Harvarda, który przez 30 lat badał 
pierwsze wydania dzieła Kopernika 
„De revolutionibus…” i analizował 
marginalia pozostawione tam przez 
czytelników.

Ponadto Kapituła Nagrody przy-
znała dwa wyróżnienia honorowe: 

dla Małgorzaty Wojtaczki - pierwszej 
Polki, która zdobyła samotnie biegun 
południowy i dla Tomasza Mazura 
- etnologa i podróżnika, autora wnikli-
wej analizy indyjskiej kultury w pracy 
„Mozaika indyjska”.

Patronem tej wyjątkowej nagrody 
jest zakonnik franciszkański Benedykt 
Polak, który w latach 1245 - 1247, wraz z 
włoskim mnichem Giovannim da Pian 
del Carpine, odbył poselstwo w imie-
niu papieża Innocentego IV do chana 
Mongołów. Owocem tej niezwykle 
niebezpiecznej wyprawy był pierwszy 
w Europie opis ówczesnego impe-
rium mongolskiego, wyprzedzający 
o ponad pół wieku słynne „Opisanie 
Świata” Marco Polo. Wybór Łęczycy, 
jako siedziby Kapituły Nagrody i 
Archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą 
jako miejsca wręczania nagród nie jest 
przypadkowy, albowiem to właśnie 
stąd w 1245 r., szczodrze zaopatrzeni 
przez księcia Konrada I Mazowieckie-
go emisariusze rozpoczęli zasadniczą 
część swej wyprawy.

nagrody przyznane
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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

Gm. Łęczyca Podczas pikniku 
zorganizowane-

go w szkole w Siedlcu zabawy i 
śmiechu nie brakowało. Uczniowie 
już po raz dziesiąty występowali na 
szkolnej scenie. Na najmłodszych 
uczestników zabawy czekała dmu-
chana zjeżdżalnia i liczne konkursy 
z nagrodami.

Skąd pomysł na coroczny piknik?
- Jako rodzice chcemy finansowo 

wspomagać naszą szkołę. Mamy 
upiekły przepyszne ciasta, które można 
kupić za niewielką cenę. Zorganizo-

waliśmy też loterię fantową – mówi 
Aneta Górniak, przewodnicząca Rady 
Rodziców. - Za zebrane pieniążki będą 
realizowane potrzeby uczniów.

- Wszyscy nauczyciele  angażują  
się w przygotowania i wspólną zaba-
wę, jest to na pewno inny i ciekawy 
sposób spędzenia wolnego czasu, a 
poza tym nawiązuje się specyficzna 
więź między uczniem a nauczycie-
lem. Inna od tej codziennej lekcyjnej 
- komentuje Monika Zachwieja, 
dyrektor szkoły.

(mku)

Obok kontenera na 
śmieci przy ul. Kopal-

nianej ktoś podrzucił nadpalone 
deski i belki drewniane. Problem 
w tym, że to odpady kwalifikowa-
ne jako wielkogabarytowe, więc 
śmieciarką zabrać ich nie można.

Sterta nadpalonych, najprawdo-
podobniej w wyniku pożaru desek 
leży przy śmietniku od ponad 
dwóch tygodni. Te odpady w ogóle 
nie powinny się tam znaleźć.

- Znam sprawę. Takich rzeczy nie 
możemy zabrać śmieciarką podczas 
opróżniania kontenera, bo później w 
sortowni byłby problem z tak dużymi 
odpadami. Ich właściciel w żadnym 
razie nie powinien podrzucać ich 
pod śmietnik. Nie wiem, jak można 
tak postępować. Przecież na terenie 
PGKiM-u jest możliwość oddania 
wszelkich odpadów wielkogaba-
rytowych i nie ponosi się przy tym 

Problem przy śmietniku

Deski to odpady 
wielkogabarytowe, nie powinny 
być podrzucone pod śmietnik

żadnych kosztów – usłyszeliśmy od 
pracownika miejskiej spółki, który 
zajmuje się wywozem nieczystości 
w mieście, również z ul. Kopalnianej.  
- Systematycznie wybieramy naj-
mniejsze elementy. Kiedy tylko bę-
dzie do dyspozycji samochód z 
przyczepką, najprawdopodobniej 
pojedziemy zabrać resztę.

(zz)

rodzinnie podczas pikniku

Spółdzielcy nie przyszli
Łęczyca Tak niskiej frekwencji 

na walnych zgroma-
dzeniach spółdzielców „Łęczycanki” 
jeszcze nie było. W czwartek i piątek 
w bursie szkolnej stawiło się łącznie 
zaledwie 58 osób na ponad 3 tys. 
członków. W tym wypadku mniej-
szość zadecydowała o większości.

Garstka spółdzielców podjęła de-
cyzję, kto zastąpi Krzysztofa Graczy-
ka w radzie nadzorczej. Większością 
głosów wygrał Kamil Cieśliński. 
Jego kontrkandydatką była Elżbieta 
Nijakowska. Równie niskie grono obec-
nych zadecydowało, że górną granicą 
zobowiązań finansowych, jakie może 
zaciągnąć spółdzielnia będzie 6 mln zł.

- Czy to powinno tak być, aby 
raptem kilkunastu spółdzielców de-
cydowało o tak wysokim zadłużeniu? 
- zastanawiała się Jadwiga Stankow-
ska, członek „Łęczycanki”

Spółdzielcy debatowali także nad 
wnioskiem złożonym przez Zbi-
gniewa Dąbrowskiego w sprawie 
odkupienia spółdzielczej działki. Z. 
Dąbrowski planował na tej działce 
powiększenie budynku przeznaczo-
nego na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

- Obecnie nie mogę prowadzić swo-
jej działalności, ponieważ budynek 
nie spełnia wymogów. Gdybym miał 
możliwość nabycia od spółdzielni na 
własność nieruchomości położonej 
przy ulicy M. Konopnickiej, mógłbym 
ją zagospodarować. W tej chwili jej stan 
nie przedstawia się najlepiej - argu-
mentował Z. Dąbrowski.

W tej sprawie prezes Jarosław 
Pacholski przekonywał, że sprze-
daż działki to uszczuplenie majątku 
spółdzielni. Ostatecznie głosujący w 
pierwszym dniu walnego zgroma-
dzenia opowiedzieli się za sprzedażą 
nieruchomości na rzecz spółdzielcy, 
ale w drugim dniu już nie. W podsu-
mowaniu decyzja jest niekorzystna dla 
Z. Dąbrowskiego, działka dalej będzie 
własnością „Łęczycanki.”

Jedną z ważniejszych części prze-
prowadzonych walnych zgromadzeń 
było podjęcie uchwały o udzieleniu 
absolutorium dla zarządu. Spółdzielcy 
udzielili absolutorium dla prezesa Ja-
rosława Pacholskiego 33 głosami „za” 
przy 13 przeciwnych; zastępcy prezesa 
Grzegorzowi Dymeckiemu 32 głosa-
mi „za” przy 14 przeciwnych; zastępcy 
prezesa Adamowi Janiakowi  34 
głosami „za” przy 11 przeciwnych. 
Absolutorium nie uzyskał zastępca 
prezesa Arkadiusz Podawczyk – 25 
spółdzielców głosowało przeciwko, 
a 20 „za”.

W sprawozdaniu finansowym, 
prezes J. Pacholski wskazał, że według 
stanu na koniec grudnia 2016 roku 
saldo spółdzielni wykazało kwotę 3 

088 356,16 zł. Płynność finansowa 
kształtuje się na poziomie 2,44 %, co w 
porównaniu z latami ubiegłymi daje 
znacznie lepszy wynik. W ubiegłym 
roku spółdzielnia odnotowała zysk 
z przychodów w wysokości 535 682, 
28 zł netto, który na mocy podjętej 
uchwały przeznaczono na zasilenie 
funduszu remontowego kwotą 435 
682,28 zł i funduszu zasobowego 
kwotą 100 000, 00 zł. 

(mku)

Podczas walnych na sali nie brakowało wolnych miejsc
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Gm. Grabów

Łęczyca

ogłoszenie reklama

FIRMA SKUPUJE 
AUTA

603-668-953
auta dobre, 

powypadkowe, 
dostawcze i osobowe

Ubieg łot ygo-
dniowa se s ja 

gminy Grabów, na której mia-
ła zostać podjęta uchwała w 
sprawie budowy gazociągu, nie 
dała żadnych efektów. Kwestia 
podpisania porozumienia w tej 
sprawie z gminą Daszyna trwa w 
grabowskim samorządzie już od 
dawna i fi nału ciągle nie widać. 

Sami pomysłodawcy uchwały, 
pięciu radnych z klubu „Inicjatywy 
samorządowe” zawnioskowali o 
zdjęcie projektu uchwały z po-
rządku obrad. Powodem był brak 
elementarnej wiedzy dotyczącej 
ewentualnej inwestycji.

- Wnioskuję o zdjęcie z porząd-
ku obrad dzisiejszej sesji punktu 
dotyczącego inwestycji gazowej i 
przeprowadzenie zebrań z miesz-
kańcami w sprawie budowy ga-
zociągu. Musimy wiedzieć, ile 
gospodarstw domowych byłoby 
chętnych na instalację przyłącza, bo 
to jak wiadomo będzie stanowiło o 
kosztach przedsięwzięcia - mówił 
radny Józef Drozdowski.

- Rada jako organ stanowiący, 
nie ma kompetencji do ustalania 
warunków porozumienia, to zada-
nie wójta, które chcieliśmy mu po-
wierzyć na mocy uchwały – dodał 
radny Henryk Pabin.

Wójt Tomasz Pietrzak o budowie 
gazociągu wspólnie z gminą Da-
szyna wypowiadał się negatywnie. 

- Jak już wcześniej mówiłem, 
wchodzenie w tę inwestycję jest 
ryzykowne, tym bardziej z gminą 

Remont przy-
stanków auto-

busowych przeprowadzony w 
gminie Grabów budzi mieszane 
uczucia. Jedni są zadowoleni, że 
przystanki zostały odświeżone, 
inni krytykują przeprowadzenie 
remontu zamiast kupienia no-
wych wiat.

- To, co tu gmina zrobiła to jest 
wyrzucenie pieniędzy w błoto 
– uważa mieszkanka gminy Gra-
bów. - Remont zrobiony miesiąc 
temu, a już połamane sztachety 
w ławkach, wszędzie butelki po 
alkoholu i pety. Nie-
długo pewnie będą 
dewastacje. Dlaczego 
wójt nie zrobił tak 
jak w gminie Łę-
czyca? Tam kupili 
oszklone wiaty. To 
ważne, ze względów 
bezpieczeństwa, bo 
już z daleka widać, 
kto siedzi na przy-
stanku. Poza tym 
przeźroczyste wiaty 
są o wiele bardziej 
estetyczne.

Remont przystanków był ko-
nieczny z uwagi na ich katastro-
falny stan techniczny. Dlaczego 
remont a nie zakup nowych wiat? 
Powodem są pieniądze. Remont 
aż tak wiele nie kosztował.

- W sumie pracownicy referatu 
komunalnego przeprowadzili 
remont 10 przystanków za kwotę 
14 474,99 zł - informuje Iwona 
Mokrzycka-Lis, skarbnik urzędu 
gminy w Grabowie. - Kwota ta, 
to tylko koszt materiałów. Usługa 
została wykonana w zakresie obo-
wiązków pracowniczych.

(mku)

Rodzice uczniów 
ze szkoły w Starej 

Sobótce nie godzą się z decyzją 
dyrektorki. Od nowego roku 
szkolnego zatrudnienie straci 
anglistka. Rada rodziców broni 
nauczycielki. 

- Nie rozumiemy dlaczego dyrek-
tor Anna Kowalczyk nie uwzględ-
niła zatrudnienia w przyszłym 
roku szkolnym nauczycielki języka 
angielskiego. Pani Topolska pracuje 
w naszej szkole już dwa lata i my 
rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni 
z postępów w nauce naszych dzieci. 
Dlaczego zmieniać coś, co dobrze 
funkcjonuje? Tym bardziej, że uczeń 
przyzwyczaja się do pracy z danym 
nauczycielem, poznaje metody 
i oczekiwania. Tylko taki model 
może gwarantować dobre efekty – 
argumentowała podczas ostatniej 
sesji gminy Grabów Wioletta Bauer, 
przewodnicząca rady rodziców.

Rada gminy w sprawie nauczycielki 
nie pomoże, ponieważ o zatrudnianiu 

O termomodernizacji 
bloków nr 8b i 8c przy 

ul. Dominikańskiej mówiło się od 
dawna. To dwa bloki spółdziel-
cze, które jako ostatnie nie były 
docieplone. W kwestii inwestycji 
lokatorzy byli mocno podzieleni. 

Dla niektórych przeprowadzenie 
termomodernizacji było oczywiste. 
Jednak dla wielu mieszkańców taki 
remont to zbyt duży luksus, na który 
nie mogą sobie pozwolić, bo trzeba 
będzie za niego płacić przez wiele lat. 
„Łęczycanka” na przeprowadzenie 
inwestycji zaciągnęła kredyt, który 
spłacać będą lokatorzy. Właściciel 
średniego mieszkania o powierzchni 
około 50 mkw., na poczet przeprowa-
dzonego docieplenia będzie wpłacał 
miesięcznie prawie 70 zł. Dla wielu 
to ogromna suma, którą muszą zaak-
ceptować. O tego typu inwestycjach 
zawsze decyduje większość lokatorów 
(50% + 1). Tak było również teraz.

- Ostatecznie większość lokatorów 
opowiedziała się za termomoderni-
zacją budynków i prace remontowe 
ruszyły pełną parą. Rozterki miesz-
kańców związane z podjęciem decyzji 
o dociepleniu były w pełni zrozu-
miałe. Koszt inwestycji jest wysoki i 
wiążę się z dodatkowymi opłatami. 
Remont jednego bloku mieszkalnego 
(docieplenie elewacji, remont dachu 
i modernizacja poziomów cwu i co) 
kształtuje się na poziomie ponad 600 
tys. zł. Środki z funduszu remontowe-

niejasności ws. inwestycji

Wójt Tomasz Pietrzak nie krył 
satysfakcji, z faktu wycofania 
projektu uchwały z porządku 
obrad

Daszyna, zważywszy, że jak do 
tej pory żadna z gmin takiego 
porozumienia nie podpisała – 
twierdził T. Pietrzak. - Uważam, że 
znacznie lepszym rozwiązaniem 
jest nowoczesna technologia gazu 
skroplonego. Takie rozwiązanie nie 
wymaga budowy całej infrastruk-
tury gazowej, jest nowoczesne i 
przyszłościowe. W mojej ocenie to 
poważna alternatywa dla tradycyj-
nego sposobu transferu gazu.

Opinia wójta gminy Grabów jest 
nieco zaskakująca. Gmina Daszyna 
ma szeroką sieć gazociągu, która do 
tej pory była ciągle powiększana. 
Gaz z Daszyny popłynął do Gar-
balina (gmina Łęczyca) oraz do 
gminy Witonia. 

Wniosek o zdjęcie uchwały z po-
rządku obrad przyjęto większością 
głosów.

(mku)

negatywnie o remoncie przystanków

alkoholu i pety. Nie- (mku)

zdecydowała większość lokatorów

ruszył reMont „GarGaMela”

Trwa termomodernizacja „Gargamela”

go poszczególnych bloków nie pokryją 
takich wydatków i spółdzielnia w 
takich przypadkach, w imieniu loka-
torów, musi posiłkować się kredytem. 
Mieszkańcy, spłacając ten kredyt, będą 
płacić miesięcznie dodatkowo 1,35 zł/
mkw powierzchni mieszkania przez 
okres 13 lat. Są to kredyty preferencyj-
ne, w ramach których, po spełnieniu 
wszystkich warunków otrzymamy 
tzw. premię termomodernizacyjną w 
wysokości około 70 tys. zł na każdy bu-
dynek - wyjaśnia Jarosław Pacholski, 
prezes „Łęczycanki”. - Termomoder-
nizacja budynków przyniesie znaczne 
oszczędności w okresie grzewczym 

(na docieplonych w ostatnim czasie 
budynkach zużycie ciepła spadło oko-
ło 25% - 35%), jest to więc inwestycja, 
która się opłaca. Po wykonaniu prac 
remontowych przy ul. Dominikańskiej 
8b i 8c zakończy się cały etap termomo-
dernizacji zasobów naszej spółdzielni. 
Oczywiście pozostaje problem budyn-
ków, które w latach 90-tych docieplone 
zostały styropianem grubości 5 cm 
i ten problem też będziemy musieli 
rozwiązać. 

Finał prac termomodernizacyjnych 
przy ul. Dominikańskiej zaplanowany 
jest na przełomie lipca i sierpnia.

(zz)

Rodzice w obronie nauczycielki

Wioletta Bauer, przewodnicząca rady rodziców, wystąpiła w 
obronie nauczycielki

kadry decyduje wyłącznie dyrektor 
placówki. Taką też odpowiedź usły-
szeliśmy od dyrektorki szkoły w Starej 
Sobótce na pytanie o anglistkę.

- W tej sprawie mam do powie-
dzenia tylko to, że zwalnianie i za-

trudnianie nauczycieli to wyłączna 
kompetencja dyrektora szkoły – ko-
mentuje krótko Anna Kowalczyk.

Rodzice nie zamierzają sprawy 
odpuścić.

(mku)

Dziewczęta z zespołu tanecznego łęczyckiego gimnazjum wzięły udział w VI Przeglądzie Tanecznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stemplewie. Impreza odbywała pod piękną nazwą „W Sercu Taniec”. Łęczycanki spisały się bardzo dobrze, zaj-mując pierwsze miejsce w kategorii zespołów gimnazjalnych. Jednak ważniejsza od osiągniętego sukcesu była integracja z koleżankami z innych miejscowości i lekcja tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Wspólna zabawa z tańcem dała młodzieży wiele satysfakcji, a dodat-kowo nagrody w postaci biletów do uniejowskiej kręgielni rozbudziły motywację do dalszego rozwijania swoich umiejętności. Tańczące dziewczęta prowadzi nauczycielka wf-u Małgorzata Andrysiak. 

Sukces cherleaderek z Łęczycy
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Gm. Łęczyca, Gm. Ozorków
Krzysztof Urbański po-
nownie otrzymał za-

trudnienie w urzędzie miejskim. Od 
niespełna tygodnia pełni funkcję 
doradcy burmistrza ds. inwestycji i 
rozwoju gospodarczego.

Propozycja złożona Krzysztofowi 
Urbańskiemu przez Andrzeja Ro-
kickiego, zastępcę burmistrza, dla 
wielu była sporym zaskoczeniem. 
Nie mniejsze zdziwienie wywołało 
pojawienie się byłego zastępcy bur-
mistrza w łęczyckim magistracie. 

A. Rokicki zaprosił do pracy w urzę-
dzie człowieka, który do 9 grudnia 
ub. roku pełnił jego funkcję. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że zastępca 
burmistrza może nie radzić sobie z 
pracą w łęczyckim samorządzie i po-
trzebował osoby, która bardzo dobrze 
się w nim odnajduje. Tym bardziej, 
że A. Rokicki znów w magistracie 
jest nieobecny. W maju przez trzy 
tygodnie przebywał na chorobowym, 
teraz do 21 czerwca korzysta z urlopu. 
W tym czasie, osobą upoważnio-

- Wzdłuż krajówki jest bardzo 
niebezpiecznie. Między Ozor-
kowem a Łęczycą jest wiele 
suchych drzew. Ich konary przy 
silniejszym wietrze mogą spaść 
na auto. Może się to skończyć 
tragedią – zauważa czytelnik, 
który w tej sprawie zadzwonił 
do redakcji. 

Trudno nie przyznać racji, że 
uschnięte drzewa stwarzają spo-
re zagrożenie dla kierowców. 
Wystarczy przypomnieć sobie 
wichurę z początku marca, kiedy 
to w Sierpowie drzewo runęło na 
przejeżdżający samochód. Wów-
czas, ani kierowca ani pasażerka 
na szczęście nie odnieśli żadnych 
obrażeń. 

Wzdłuż krajówki uschniętych 
drzew jest rzeczywiście dużo. W 
tej sprawie wysłaliśmy pytanie do 
zarządcy drogi.

- Sytuacja jest nam znana. Suk-
cesywnie usuwamy wszystkie 
stare, uschnięte i zagrażające 
bezpieczeństwu drzewa. Wymaga 
to jednak czasu i pieniędzy. Na 
wycięcie każdego drzewa musimy 
mieć zgodę gminy i zapłacić za 
to. Na obecną chwilę złożyliśmy 
wniosek do UG w Zgierzu na wy-
cięcie blisko stu drzew. Następnie 
będziemy usuwali kolejne. Planu-
jemy jeszcze w tym roku, na od-
cinku Ozorków – Łęczyca wyciąć 
te, które są uschnięte – informuje 
Maciej Zalewski z GDDKiA.

(zz)

Docelowo na-
wet kilkadziesiąt 

miejsc pracy zostanie stworzo-
nych w planowanej do budowy 
hali produkcyjnej na terenie ZK 
w Garbalinie. Arkadiusz Jani-
szewski, dyrektor więzienia oraz 
Dariusz Mikołajczyk, prezes firmy 
„Meble Mikołajczyk” w ubiegłym 
tygodniu podpisali umowę o 
współpracy. 
Umowa podpisana w ramach ogól-
nopolskiego programu „Praca dla 
więźniów” zawiera szczegóły współ-
pracy jaka zostanie niezwłocznie 
podjęta po wybudowaniu i wyna-
jęciu hali produkcyjnej na okres 
najbliższych pięciu lat od momentu 
oddania obiektu do użytku. Jak 
wynika z założeń programu, po 
stronie przedsiębiorcy leży głównie 
stworzenie i wyposażenie docelo-
wych miejsc pracy oraz zatrudnienie 
odpowiedniej liczby więźniów, nato-
miast po stronie służby więziennej 
leży budowa hali z przyznanych na tę 
inwestycję środków celowych. 
Budowa przywięziennej hali pro-
dukcyjnej i zatrudnianie więźniów 
ma przede wszystkim za zadanie 
ograniczyć ponoszenie wydatków 
na ich utrzymanie. 

(zz)

Wtorkowe głosowanie 
członków komisji rewi-

zyjnej jest dla niektórych niemałym 
zaskoczeniem. Chodzi o brak po-
parcia dla udzielenia burmistrzowi 
Krzysztofowi Lipińskiemu absolu-
torium. Radny Zenon Koperkiewicz 
podejrzewa, że mogło dojść do 
naruszenia prawa i zapowiada 
skierowanie sprawy do wojewody 
łódzkiego. 

Komisja rewizyjna rady miejskiej 
w Łęczycy we wtorek obradowała 
m.in. w sprawie wydania opinii z wy-
konania budżetu miasta za 2016 rok 
oraz w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi miasta 
Łęczyca Krzysztofowi Lipińskiemu 
za 2016 rok. 

Jeśli chodzi o głosowanie nad 
wykonaniem budżetu, to wszyscy 
obecni członkowie komisji rewizyj-
nej (pięciu radnych) wstrzymali się 
od głosu. W temacie absolutorium 
dla burmistrza radni byli bardziej 
zdecydowani – trzech radnych opo-
wiedziało się przeciwko udzieleniu 
absolutorium a dwóch wstrzymało 
się. 

- Dla mnie to głosowanie jest 
kpiną. Tak działa zwykłe pieniac-
two i chciwość. Nieudzielenie bur-
mistrzowi absolutorium będzie 
kolejnym argumentem za wprowa-
dzeniem do miasta zarządu komisa-
rycznego. Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu 
burmistrza z wykonania budżetu 
jest bardzo pozytywna. Nie ma więc 

podstaw, żeby nie udzielić Lipiń-
skiemu absolutorium. Opowiadając 
się przeciwko, radni kwestionują 
opinię RIO, w mojej ocenie mogło 
dojść przez to do naruszenia prawa. 
Postanowiłem napisać do woje-
wody łódzkiego, aby sprawdzono 
prawidłowość tego głosowania – 
mówi radny Zenon Koperkiewicz. 
- Działania podejmowane przez 
większość radnych są po prostu nie-
poważne. Jestem samorządowcem 
trzeciej kadencji i włos jeży mi się 
na głowie, kiedy widzę co się teraz 
w mieście wyprawia.

Powodem głosowania członków 
komisji rewizyjnej przeciwko udzie-
leniu burmistrzowi absolutorium 
jest, w ich ocenie, niegospodarność 
burmistrza.

Wkrótce odbędzie się sesja ab-
solutoryjna. Jej wynik nie trudno 
przewidzieć.

(zz)

Wysoka trawa, która 
urosła wzdłuż chodni-

ka nad miejskim zalewem w ubie-
głym tygodniu została skoszona. 
W niektórych miejscach zieleń 
sięgała już niemalże do pasa. 
Koszenie w tym miejscu powinno 
odbyć się zdecydowanie wcześniej

czytelnicy alarmują

Wzdłuż drogi krajowej nr 91 pod Łęczycą suchych drzew nie brakuje

Na początku marca uschnięte drzewo spadło na samochód

nad zalewem przejrzało

Utwardzają przy Konopnickiej
Zieleń miejska realizuje 
harmonogram remon-

tów ulic i chodników na terenie 
Łęczycy. Obecnie trwa utwardza-
nie płytami ażurowymi terenu na 
parkingu przy ul. M. Konopnickiej 
8A. Mieszkańcy muszą liczyć się z 
utrudnieniami i chwilowym wyłą-
czeniem parkingu z użytkowania. 

(zz)

Więźniowie będą 
produkować meble

radny Pisze do wojewody

Głosowanie wzbudza kontrowersje

Radny Z. Koperkiewicz chce, 
żeby wojewoda przyjrzał się 
głosowaniu komisji rewizyjnej

Był wiceburmistrzem, jest doradcą

Andrzej Rokicki w urzędzie będzie nieobecny do 
21 czerwca

ną do załatwiania 
większości spraw 
urzędowych zosta-
ła Ewa Lewińska, 
sekretarz miasta.

Warto też dodać, 
że od 3 czerwca do 
pracy w magistra-
cie po półrocznym 
zwolnieniu lekar-
skim wrócił Jakub 
Pietkiewicz, peł-
nomocnik burmi-
strza ds. kontaktów 
z mediami. Wrócił, 
ale póki co czysto 
teoretycznie. Obec-
nie korzysta z urlo-
pu – podobnie jak 
A. Rokicki.

(zz)
Jakub Pietkiewicz po zakończeniu półrocznego 
zwolnienia lekarskiego poszedł na urlop

Krzysztof Urbański znów pracuje w 
magistracie
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Wiadomo już, że 
13 czerwca po-

licjanci przeprowadzą się do 
swojej nowej siedziby przy 
ul. Targowej 22. Wysłaliśmy 
maila z pytaniem do urzędu 
miasta o konkretne plany 
związane z planowanym już 
od dawna zagospodarowa-
niem starej komendy pod 
potrzeby lokali socjalnych. 
Konkretnej odpowiedzi nie 
uzyskaliśmy. 

Zapytaliśmy o to, kiedy mia-
sto uruchomi procedury zwią-
zane z remontem starej ko-
mendy policji, jak długo mogą 
potrwać te prace, ile będą kosz-
tować, dla ilu rodzin oczeku-

jących na mieszkania znajdzie 
się miejsce w starej siedzibie 
komendy policji. 

Oto t reść maila z urzędu 
miasta.

„Informacja na temat zago-
spodarowania budynku, sta-
nowiącego siedzibę policji przy 
ul. Łódzkiej w Poddębicach, 
zostanie podana do publicznej 
wiadomości po przekazaniu 
budynku przez Komendę Po-
wiatową Policji w Poddębicach 
Gminie Poddębice” - czytamy w 
odpowiedzi.

To zaskakujące, że władze 
miasta otwarcie nie mówią o 
inwestycji planowanej już od 
dawna. Liczymy jednak na to, 

Pracownicy komu-
nalni załamują ręce, 

gdy oceniają zachowanie nie-
których osób. Nie ma się temu 
co dziwić, gdy słyszy się o skan-
dalicznym zachowaniu wandali 
niszczących skrzynki z nasadze-
niami na moście. Po raz kolejny 
trzeba było wsadzić kwiaty i 
dodać skrzynki, które zostały 
wrzucone do Warty.

Manewry, zorgani-
zowane w Uniejowie 

przez Komendę Wojewódzką PSP, 
miały na celu przygotowanie stra-
żaków do przeprowadzenia akcji 
ratowniczej na wypadek zagrożenia 
powodzią.

Teren gminy Uniejów, jest jednym z 
tych obszarów, na którym w wyniku 
powodzi w 2010 roku doszło do wielu 
strat spowodowanych intensywnymi 
opadami deszczu i zrzutów wody ze 
zbiornika Jeziorsko. Od tego czasu 
samorząd Uniejowa podejmował 
działania mające na celu ograniczenie 
negatywnych skutków występowania 
powodzi w gminie. W tym czasie 
wzmocniono i podwyższono wały 
przeciwpowodziowe, wybudowano 
zbiornik retencyjny oraz stworzono na 
terenie parku mobilny system obwało-
wania przeciwpowodziowego.

Montaż mobilnego systemu obwa-
łowania przeciwpowodziowego był 
głównym elementem wtorkowych 

manewrów. Podczas ćwiczeń prze-
prowadzono również test sprawności 
pompy o wydajności 700 000 litrów na 
minutę, która jest własnością gminy 
Uniejów.

W ćwiczeniach wzięły udział zastę-
py Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z Poddębic i Łasku 
oraz jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Uniejowa, Wilamowa, 
Spycimierza, Biernacic, Zadzimia 
oraz Kwiatkowic. Pomocniczo w ma-
newrach brali udział również pracow-
nicy P.G.K. „Termy Uniejów”.

Skrzynki lądują w rzece

Ponownie trzeba było zrobić 
nasadzenia na moście 

W niektórych miejscach 
brakuje skrzynek – zostały 
wyrzucone do rzeki

- Może trudno będzie komuś w to 
uwierzyć, ale są ludzie, którzy mają 
radość z tego powodu, że wrzucą 
skrzynkę z kwiatami do Warty. Nie 
rozumiem tego, jednak dochodzi 
do takich rzeczy – usłyszeliśmy od 
zbulwersowanej kobiety. - Teraz 
musimy ponownie robić nasadze-
nia, ustawiać brakujące skrzynki. 
Robi się, żeby było ładnie a komuś 
to nie pasuje. Szkoda gadać...

(ps)

ach te gapy
Uniejowski rynek wraz z przyle-
gającym skwerkiem prezento-
wałyby się znakomicie, gdyby 
nie gawrony, które paskudzą 
swoimi odchodami alejki wraz z 
ławkami. Szczególnie w jednym 
miejscu ławki upstrzone są do 
tego stopnia, że korzystanie z 
nich nie jest możliwe. 

- Jeszcze w ubiegłym roku nie 
było tylu gawronów – zauważa 
jeden z mieszkańców. - Może 
warto, aby nasza lokalna władza 
zajęła się tym problemem. 

(ps)

Strażackie manewry w parkuPolicja 
informuje, 
magistrat 
trzyma w 
tajemnicy
Poddębice 

Nowa komenda poddębickiej policji mieści się przy Targowej

że urząd – tak, jak obiecał – 
obszernie poinformuje miesz-
kańców o planach dot. starej 
komendy i nie będzie trzymał 
tych informacji w tajemnicy.

(ps)
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Gm. Poddębice 

Piotr Sęczkowski, burmistrz Pod-
dębic, jest oszczędnym człowie-
kiem. Przynajmniej można tak 
sądzić po lekturze jego oświad-
czeń majątkowych. W roku 2014 
na koncie miał odłożone 126 700 
zł. Kwota ta wzrosła w następnym 
roku do 206 700 zł. Natomiast z 
oświadczenia majątkowego za 
rok ubiegły wynika, że burmistrz 
zgromadził już na koncie 268 
tysięcy złotych. 

Wielu mieszkańców może jedynie 
pomarzyć o takiej kasie. Pensja burmi-
strza jest niemała. Z tytułu zatrudnienia 
burmistrz Poddębic uzyskał w 2016 
roku 157 688,43 zł. 

P. Sęczkowski mieszka w domu o 
pow. 222 mkw. wycenionym na 420 
tys. zł. Ma gospodarstwo rolne o pow. 
9,3 ha warte 262 tys. zł. 

Pozostałe osoby sprawujące w mie-
ście władzę również nie powinny 
narzekać na swoje finanse. Elżbieta 
Król, sekretarz gminy, odłożyła 216 tys. 
zł. 1/2 domu o pow. 58 mkw. wyceniła 
na 50 tys. zł. Posiada też 68-metrowe 
mieszkanie o wartości 150 tys. zł. Zaro-
biła w ub. roku 121 633 zł. Jeździ skodą 
octavią z 2012 r. 

Jednak prawdziwą rekordzistką - 
jeśli chodzi o kwotę zgromadzoną 
na koncie – jest Elżbieta Kaźmier-
czak, skarbnik gminy. Z jej oświad-
czenia można się dowiedzieć, że 
na koncie jest pokaźna suma 660 
tysięcy zł. Pani skarbnik posiada 
dom o pow. 338 mkw. o wartości ok. 
500 tysięcy zł a także 35-metrowe 
mieszkanie wycenione na blisko 
96 tys. zł. W ub. roku zarobiła 95 
092,53 zł. 

E. Kaźmierczak ma też nierucho-
mość zabudowaną domem o pow. 2 
129 mkw. wycenioną na 140 tys. zł, 
5/16  - udział w nieruchomości (las) 
o pow. 15 tys. mkw. o wartości 9 375 
zł, 1/2 udziału w nieruchomości 
częściowo zabudowanej o pow. 27 
400 mkw. (54 400 zł), 5/8 – udział w 
nieruchomości gruntowej o pow. 
812 mkw. (32 500 zł), 5/8 – udział 
w nieruchomości (las) o pow. 10 
tys. mkw. (12 500 zł). Skarbniczka 
gminy uzyskała dochód w kwocie 
590 tys. zł z tytułu wypłat odpraw i 
polis ubezpieczeniowych po śmier-
ci męża.

Szeregowi urzędnicy w poddębic-
kim magistracie zarobili o wiele mniej. 

Barbara Kaczmarek, inspektor w 
referacie finansowym, zarobiła w ub. 
roku z tytułu zatrudnienia 37 777 zł. 

Pogoda w niedzielę pokrzyżowała 
plany handlowcom liczącym na 
zyski ze sprzedaży towaru w czasie 
odpustu. Na szczęście następnego 
dnia aura była już dużo łaskawsza. 

- Odpust jest w tym miejscu, czyli 
w centrum Uniejowa, od wielu lat. 
Cieszy się powodzeniem. W tym 
roku nie pobierano od nas żadnych 
opłat – usłyszeliśmy od Stanisława 
Skoczylasa, jednego z kupców. 

(ps)

Już niedługo 
odwiedzający 

ZOO w Borysewie będą mogli po-
dziwiać aż 40 krokodyli nilowych, 
które zostały sprowadzone z Nie-
miec. Póki co krokodyle przebywa-
ją w wewnętrznym pomieszczeniu 
adaptacyjnym. Ich przeprowadzka 
została zaplanowana w ciągu naj-
bliższego miesiąca. To największa 
ekspozycja krokodyli w Europie.

ZOO ma się czym pochwalić. Moż-
na się spodziewać, że tak duża liczba 
krokodyli będzie wzbudzać rów-
nie duże zainteresowanie. Obecnie 
trwają prace przy kolejnej inwestycji 
– budowie „Świata wodnego”. 

- To właśnie do „Świata wodnego” 
przeniesione zostaną krokodyle, które 

udało mi się na-
być od prywat-
nego hodowcy. 
Także w tym 
miejscu znajdą 
się aligatory – 
mówi Andrzej 
Pabich, wła-
ściciel ZOO 
w Borysewie. 
- „Świat wodny” zajmie sporą po-
wierzchnię i podzielony zostanie na 
szereg wysp na których zamieszka 
ptactwo wodne, m.in. flamingi, 
pelikany i żurawie. Wyspy zostaną 
połączone mostkami na których 
odwiedzający będą mogli obserwo-
wać pływające tuż pod nimi gady. 
Jestem przekonany, że to będzie duża 

atrakcja.
Katarzyna Krawczyk oprowa-

dziła naszego reportera po ZOO. 
Na początek zaglądamy do słyn-
nych już krokodyli nilowych.

- Krokodyle wygrzewają się w 
sztucznym słońcu – mówi z uśmie-
chem pani Katarzyna. 

- Jest tu zainstalowanych kilka 
lamp ogrzewających. Nieraz moż-
na odnieść wrażenie, że kroko-

7 czerwca w Poddębicach w hali 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Lotników Polskich odbyły się I 
Targi Pracy. Targi zorganizowano z 
inicjatywy Starosty Poddębickiego 
wspólnie z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Poddębicach. Uroczy-
stego otwarcia dokonali Starosta 
Poddębicki – Ryszard Rytter oraz 

Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poddębicach – Dariusz 
Szewczyk.

Swoje oferty zaprezentowało 23 
prężnie działających przedsiębior-
ców. Duża frekwencja ze strony osób 
poszukujących pracy zaowocowała 
złożeniem ponad 100 CV, z czego 
kilkanaście osób otrzymało już za-
trudnienie .

W Powiecie Poddębickim stopa 
bezrobocia wynosi 8,2% i niestety 
jest wyższa od stopy bezrobocia w 
województwie łódzkim gdzie wynosi 
8%, a także w Polsce, dlatego zorgani-
zowano targi. 

Rozwój technologii informatycz-
nych utrudnia szczególnie osobom po 
50 roku życia znalezienie pracy, dlatego 

też wydarzenie to cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Organizacja Tar-
gów Pracy umożliwiła bezpośredni 
kontakt osób poszukujących pracy z 
wieloma przedsiębiorcami w jednym 
miejscu. Również pracodawcy mieli 
możliwość zapoznania się z oczeki-
waniami potencjalnych pracowników. 
Targi były także okazją do skorzy-
stania z porad ekspertów: Powiato-
wego Urzędu Pracy w Poddębicach, 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 
Lokalnego Punktu Informacyjnego o 
Funduszach Europejskich w Sieradzu, 
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go, Centrum Informacji  i Planowania 
Kariery Zawodowej Oddział w Siera-
dzu oraz firmy szkoleniowo – dorad-
czej Signa w Łodzi.

Warto nadmienić, iż swoje 
oferty zaprezentowały ta-
kie firmy jak:

JTI Polska Sp. z o.o.
K – Flex Polska Sp. z o.o.
ZOLUX Polska Sp. z o.o.
GS „Samopomoc Chłopska”
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S.A.
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Aspal”
Zakład Wykonawstwa Urządzeń 
Precyzyjnych „Narzędziownia” Sp. z o.o.
Firma „Zieleń”
NZOZ „Rodzina” Przychodnia 
Stomatologiczna
PHU „KOMA” Marek Komajda
PHU „SUMEX”
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach

tarGi Pracy w Poddębicach

Komenda Powiatowa Policji 
w Poddębicach
WnD Grupa Oknoplast z Rąbienia
Zakład Bieliźniarski „Konrad” 
z Pęczniewa
oraz Agencje Zatrudnienia pośredni-
czące w znalezieniu pracy:
„Manpower”
Flexidea – Agencja Pracy Tymczasowej
„Job Impulse” Sp. z o.o.

materiał płatny

Coroczny dpust 
w Uniejowie 

Śmierć 
motocyklisty
Policjanci wyjaśniają oko-
liczności wypadku drogo-
wego, do którego doszło w 
miejscowości Truskawiec. 
W wyniku zdarzenia kieru-
jący motocyklem 27-letni 
mieszkaniec powiatu sie-
radzkiego poniósł śmierć 
na miejscu.
2 czerwca o godzinie 18.55 
w miejscowości Truskawiec 
doszło do tragicznego wy-
padku. 27- latek kierujący 
motocyklem marki honda 
uderzył w samochód renault,  
ponosząc śmierć na miejscu. 
Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, motocyklista jadąc 
drogą uderzył w jadący z 
przeciwnej strony samochód, 
którym kierowała 45-letnia 
mieszkanka powiatu poddę-
bickiego, która w tym czasie 
wykonywała manewr skrętu 
w lewo. Kierująca renault 
była trzeźwa i nie odniosła 
obrażeń. Poddębicka policja 
pod nadzorem prokuratury 
ustala dokładne przyczyny 
wypadku i okoliczności tej 
tragedii.

Krokodyle budzą grozę 
Foka rozśmiesza

dyle nie są praw-
dziwe. Zastygają 

w bezruchu i mogą tak trwać przez 
dłuższy okres. To są jeszcze młode 
osobniki, ale jak otworzą paszczę i 
pokażą te swoje zębiska, to naprawdę 
robi to wrażenie. 

W tej samej hali w której przeby-
wają krokodyle, w jednej z klatek 
trzymane są cztery młode białe 
tygryski. Przyszły na świat w pierw-
szym dniu wiosny. To już trzeci miot 
białej tygrysicy imieniem Safran. W 
poprzednich przyszły na świat dwo-
jaczki i trojaczki. Duże koty bardzo 
dobrze rozmnażają się w ogrodzie 
zoologicznym w Borysewie. Młode 
tygryski (trzy samce i jedna samicz-
ka) już niedługo będą mogły opuścić 
zamknięte pomieszczenie. 

- Zorganizowaliśmy konkurs na 

imiona dla tygrysków. Wygrał po-
mysł na cztery strony świata w wersji 
angielskiej, czyli North, South, East, 
West - informuje K. Krawczyk.

Kilka minut później opiekunka 
kotów drapieżnych poprosiła kolegę 
o wiadro ze śledziami. Kierujemy się 
do Dawida, 17-letniej foki.

- Dawid uwielbia zabawę. Daje 
całusy, podaje płetwę. Na pokazo-
we karmienie zawsze przychodzi 
wielu zwiedzających ZOO – sły-
szymy. 

Rybkami nie pogardziły również 
pelikany, które chwilę wcześniej wy-
grzewały się w promieniach słońca. 

Na terenie ogrodu zoologiczne-
go, zajmującego 26 hektarów, żyje 
ponad 100 egzotycznych gatunków 
zwierząt. 

(ps) 

Burmistrz Piotr Sęczkowski 
zarobił w ub. roku prawie 158 
tysięcy zł 

Burmistrz się bogaci...

Na koncie zgromadziła 1 948 zł. Posiada 
dom o pow. 110 mkw. (brak wyceny). 

Z kolei inspektor w UM Agnieszka 
Burska uzyskała dochód ze stosunku 
pracy w kwocie 39 955 zł. Zgromadziła 
na koncie 2 800 zł.

Za tydzień podamy ile na kontach 
mają poddębiccy radni. 

(ps)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 238: Dobre minie, a złe zginie.
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* Żydowska rodzina. Matka woła syna:
- Chaim, biegnij do sklepu po chleb!
- A magiczne słowo?
- Reszta twoja. 

***

* Przychodzi gość do salonu tatuażu i 
mówi:
- Proszę mi walnąć czołg na całe plecy.
Artysta zabiera się do roboty, po około 20 minutach 
mówi do gościa:
- Gotowe.
- Tak szybko?
- Toż to tylko pięć liter. 

***

* Kolega opowiada koledze:
- Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop od kaszlu, a on 
dał mi, nie wiem czemu, środek przeczyszczający.
- I co, zażyłeś ten środek?
- Zażyłem.
- I co, kaszlesz?
- Nie mam odwagi... 

***

* Babcia z dziadkiem siedzą w domu i piją południową 
herbatkę. Nagle słyszą dzwonek do drzwi. Po krótkiej 
spychologii dziadek poszedł otworzyć. Babcia krzyczy:
- Kto przyszedł?
- Listonosz - odpowiada dziadek.
- Coś dla mnie? - pyta babcia.
- Nie. Stanowczo za młody. 

***

* Rozmawiają dwaj kumple:
- Wiesz, że od dwudziestu lat jestem żonaty i wciąż 
kocham tę samą kobietę?
- No, to dobrze. Tylko pozazdrościć!
- Tak, ale gdyby moja żona się o tym dowiedziała, to by 
mnie zabiła... 

Zupa z wiśni na czerwonym winie
Składniki:
50g cukru pudru
1/2 butelki czerwonego wina
1 łyżka mąki kukurydzianej
kilka gałązek mięty
1 łyżka miodu
750g wiśni

Etapy przygotowania:
Zagotuj wino w garnku z grubym 
dnem, i odparuj gotując około 10 
minut. Umyj wiśnie i odsącz je z 
wody. Usuń pestki. (Możesz też 
użyć owoców mrożonych i wy-
drylowanych. Do gorącego wina 
wsyp cukier i dodaj miód. Rozpuść 

mąkę kukurydzianą w kilku łyżkach 
zimnej wody i energicznie wymieszaj 
z winem. Trzymaj na ogniu jednocze-
śnie ubijając ok. minuty, żeby zupa 
zgęstniała. Dodaj wiśnie. Kiedy całość 
zacznie się ponownie gotować, zdej-
mij garnek z ognia. Serwuj zupę schło-
dzoną, z lodówki, w której powinna 
przebywać co najmniej godzinę. Przed 
podaniem udekoruj listkami mięty.

Zapiekanka ziemniaczana
Składniki:
1 kg ziemniaków
25 dag szynki wędzonej
25 dag żółtego sera
3 pomidory
2 łyżki masła
łyżka mąki
1/2 szklanki bulionu
1/2 szklanki mleka
2 łyżki tartej bułki
sól, pieprz, tymianek

Etapy przygotowania:
Ziemniaki wyszoruj, ugotuj w mun-
durkach w osolonej wodzie. Przestudź, 

obierz, pokrój na grube plastry. Cebulę 
obierz, pokrój na piórka, zeszklij na 
maśle. W natłuszczonym i posypanym 
tartą bułką żaroodpornym naczyniu 
ułóż plastry ziemniaków, następnie 
piórka cebuli, plastry szynki, warstwę 
grubo startego żółtego sera i po-
nownie plastry ziemniaków. Każdą 
warstwę oprósz tymiankiem. Z masła 
i mąki zrób jasną zasmażkę, rozpro-
wadź bulionem i mlekiem, gotuj 5 
min, przypraw solą i pieprzem. Sosem 
polej zapiekankę, oprósz tartą bułką. 
Zapiekaj 20 min. w temp. 220°C. 10 
min przed końcem zapiekania ułóż na 
wierzchu plastry pomidorów.

Muffi nki kawowe z ciasteczkami 
Amaretti

Składniki:
Ciasto:
2 szklanki mąki pszennej
30 g pokruszonych ciastek Amaretti
1/4 szt kakao
1 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
125 g masła, roztopionego i ochło-
dzonego
1 ½ szklanki maślanki (można dodać 
2 łyżki więcej, ciasto jest dość gęste)
2 jajka, roztrzepane
1 łyżka likieru Amaretto
Krem:
225 g miękkiego masła
1 łyżeczka likieru Amaretto (opcjo-
nalnie)
1 łyżka kakao
1 1/2 łyżki mleka
1 1/2 szklanki cukru pudru (można 
dać mniej)

Etapy przygotowania:
Bierzemy dwie miski. W pierwszej 
mieszamy suche składniki, w drugiej 

mokre. Mokre składniki łączymy z su-
chymi i całość mieszamy, masa powin-
na być dość gęsta. Następnie foremki 
wypełniamy ciastem na około 3/4 ich 
wysokości. Babeczki pieczemy w 200 
stopniach przez 25 minut. Mikserem 
wyrabiamy masło, aż będzie puszyste. 
Później wlewamy mleko, kakao oraz 
likier i znowu miksujemy. Na końcu 
dodajemy cukier puder i miksujemy, 
aż do uzyskania bardzo puszystej i 
gładkiej masy. Gdy krem jest gotowy, 
wkładamy go w rękaw cukierniczy i 
dekorujemy nim babeczki z końcówką 
w kształcie gwiazdki. Gdy babeczki są 
pokryte kremem, kruszymy ciasteczka 
Amaretii i posypujemy tym muffi nki. 
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W piątek na stadionie miejskim odbyły się VII  Integracyjne Manewry 
Sprawnościowe „I Ty Możesz Zostać Bohaterem”. Uczniowie szkół 
z regionu oraz przedszkolaki obejrzeli występy artystyczne, po 
których przyszedł czas na poznanie tajników zawodów: strażaka, 
policjanta, żołnierza czy ratownika WOPR. Podczas zawodów dzieci 
świetnie się bawiły zdobywając przy tym nową wiedzę. Organizato-
rem wydarzenia był Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych 
w Łęczycy.

Mundurowi na stadionieMundurowi na stadionie
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Burmistrz Jacek Socha i pracownicy Polskiej Spółki Gazow-
nictwa sp. z o. o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi 

zapraszają dziś (12 czerwca) mieszkańców Ozorkowa o godz. 18.00 do 
Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Wyszyńskiego 43, na spotkanie doty-
czące możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej w mieście 
sieci gazowej. Warto zaznaczyć, że wybudowanie przyłącza gazowego 
od istniejącej sieci jest prostą i skuteczną metodą na poprawę jakości 
powietrza i komfortu życia. Spotkanie zostało zorganizowane na 
wniosek burmistrza Jacka Sochy w związku z dużym zainteresowaniem 
dostępem do sieci gazowej mieszkańców Ozorkowa.

dzieci znów na placu 
Udało się wreszcie doprowadzić do tego, aby można 
było korzystać z placu zabaw przy szkole podstawowej 

nr 5. Problem z nawierzchnią placu trwał od kilku lat. Kolejnym eki-
pom podejmującym remont nie udało się naprawić zniszczonego i 
wypaczonego gumowego podłoża. Zdecydowano się zrezygnować 
z wadliwego podkładu, by w jego miejsce wysypać piasek. 

(stop)

o gazie w Mok 

w mieście przybywa kwiatów
Na ciekawy pomysł wpadły 
władze miasta ustawiając w 
kształcie owalu gazony z kwia-
tami pośrodku placu Jana Pawła 
II. Ukwiecony w ten sposób plac 
stał się miejscem jeszcze bar-
dziej sprzyjającym odpoczyn-
kowi. Kilka dni temu zakończyły 
się również prace przy sadzeniu 
kwiatów na klombie w central-
nym punkcie skwerku przy ul. 
Zgierskiej. 

- Już kolejny rok robimy nasadze-
nia w tym miejscu – mówi Jarosław 
Rosiakowski. - Dobraliśmy tak 
różnokolorowe kwiaty, aby cieszyły 
oko. 

(stop) 

Ojciec trafił do szpitala
Syn do prosektorium 

Opiekunka z PCK rozmawia z panem Ryszardem 

Sąsiedzi dobrze wspominają zmarłego 32-letniego Marcina W. 

Do tragedii doszło na tym podwórku 

Ukwiecone 
gazony na placu 
Jana Pawła II

Barwny klomb 
na skwerze 
przy Zgierskiej 

Przyczyna zgonu 
Marcina W. nie jest 

do końca znana. 32-latek upadł 
na podwórku, gdy przyjechali 
lekarze na wszelką pomoc było 
już za późno. W tym samym dniu 
do szpitala trafił jego ojciec. Gdy 
opuścił lecznicę nie wiedział, że 
jego syn już nie żyje. 

Zawieszony na drzwiach domu 
nekrolog jest wymownym zna-
kiem dramatu. Czy można było 
zapobiec tragedii? Mieszkańcy 
z którymi rozmawialiśmy są za-
skoczenie, że ostatnio na tamten 
świat odchodzi tylu młodych 
ludzi. Niedawno pisaliśmy w 
Reporterze o samobójczej śmierci 
24-letniego Dawida O. Teraz w 
mieście mówi się o kolejnym zgo-
nie, tym razem niewiele starszego 
mężczyzny. 

- To jest okropne. Młodzi ludzie 
odchodzą. Znałam Marcina, to 
był dobry chłopak. Może lubił 
sobie wypić, ale krzywdy niko-
mu nie robił. Jego matka zmarła 
a on mieszkał z ojcem. Z tego co 
wiem, to raczej dobrze im się nie 
powodziło. Narzekali na brak 
gotówki a warunki w mieszka-

niu podobno mieli straszne. Ale 
jak to mówią, jakie życie taka 
śmierć. Niedługo będzie pogrzeb 
Marcina – usłyszeliśmy od ozor-
kowianki spotkanej przed starym 
cmentarzem.

Sąsiedzi 32-latka skupili się 
przede wszystkim na krytyce 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

- Po tej tragedii ojciec Marcina 
wrócił ze szpitala. Potrzebował 
pomocy. Pracownica socjalna z 

ośrodka, która go odwiedziła, 
powiedziała, że przyjdzie następ-
nego dnia po recepty i wykupi 
leki. Nie zrobiła tego. Z Sierpowa 
przyjechała starsza siostra pana 
Ryszarda. Wszystkim się zajęła, 
ale ta pani nie ma już tyle siły 
i jest to dla niej duży problem. 
Jesteśmy zbulwersowani podej-
ściem do sprawy pracownicy z 
MOPS, tym bardziej, że wiedzą 
jakie są warunki w mieszkaniu. 
Nie ma tam prądu, ciepłej wody, 
ubikacji, gazu. Teraz ten człowiek 
sam sobie nie poradzi. 

O komentarz poprosiliśmy 
ośrodek pomocy. 

„Ośrodkowi znany jest pro-
blem. Pracownik socjalny z re-
jonu systematycznie monitoruje 
środowisko a zarzut zlekcewa-
żenia sytuacji jest niezasadny. 
Nadmieniamy, że zadaniem 
ośrodka nie jest wykupywanie 
leków, szczególnie w sytuacji, 
gdy osoba ma najbliższą rodzinę. 
W/w osoba objęta jest różnymi 
formami pomocy” - czytamy w 
odpowiedzi MOPS.

W dniu, w którym odwiedzili-
śmy pana Ryszarda, zastaliśmy 
w mieszkaniu opiekunkę z PCK. 

- Jestem tu po raz pierwszy. Sły-
szałam, że syn pana Ryszarda nie 
żyje i że ojciec wyszedł niedawno 
ze szpitala. Będę przychodzić 
codziennie z obiadami. Postaram 
się też załatwić panu Ryszardowi 
wyższy zasiłek. Moim zdaniem 
pan Ryszard potrzebuje stałej 
opieki – mówi Danuta Nowak. 

Ojciec zmarłego Marcina rze-
czywiście nie jest w dobrej for-
mie. Nie wiedział, że jego syn 
nie żyje. Miał problem z oceną 

tego, co się wokół niego dzieje. 
Najprawdopodobniej był jeszcze 
pod wpływem leków, które dostał 
w szpitalu.

- Marcin poszedł do kolegów. 
Niedaleko, o tam po drugiej stro-
nie podwórka – pokazuje trzęsącą 
się ręką na której jest jeszcze 

szpitalna opaska Ryszard W. - Ja 
zostałem w domu. Źle się poczu-
łem. Wiem, że byłem w szpitalu. 
Ale później już nic nie pamiętam. 

Śledztwo w sprawie śmierci 
32-letniego Marcina W. prowadzi 
prokuratura. 

(stop) 
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         DNI 
OZORKOWA
                       
                     2017

Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha
Rada Miejska w Ozorkowie zapraszają

Termin Imprezy: 17 czerwca 2017 r.
Miejsce Imprezy: ul. Unii Europejskiej

PROLETARYAT

SHOOKIES

THE BATTLES/
       NIENUDA

PINK GIRLS

AFTER 

PARTY

LAST  ROAD

S.T.O.R.N

PROGRAM :
15.00-17.50           przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży 

z terenu Miasta Ozorkowa

17.50-18.30            koncert zespołu LAST ROAD

18.30 -19.15 koncert zespołu  THE BATTLES/NIENUDA (Hip-Hop)

19.15-19.30          uroczyste otwarcie Dni Ozorkowa 2017
wręczenie Pucharów Burmistrza  Miasta  Ozorkowa            
(występ  cheerleaderek - PINK GIRLS ) 

19.30-20.10 koncert zespołu  S.T.O.R.N
        

20.10-21.00 koncert czeskiego zespołu SHOOKIES

21.00-22.00 PROLETARYAT

22.00-23.00 AFTER PARTY
 
DODATKOWO:
Loteria Zespołu Szkół Specjalnych, stoisko Polskiego Stowarzyszenia Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę
godz.12.00 – 18.00 – przejażdżka koleją wąskotorową (Kiwajka)

02.06.2017 r. godz. 17:00  - Otwarte Mistrzostwa Ozorkowa w Brydżu Sportowym 
o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa
Miejsce: Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Lotniczej 1
10.06.2017 r. godz. 9:00 - VI Szachowe Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta 
Ozorkowa
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia przy ul. Listopadowej 6B
11.06.2017 r. godz.10:00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
Ozorkowa
Miejsce: boisko sportowe przy ul. Łęczyckiej 1 

ogłoszenie

Piknik inteGracyjny 
„W ogrodzie wyobraźni” to hasło tegorocznego Pikniku Integracyjne-
go zorganizowanego po raz dwunasty przez Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie. 7 czerwca 
na placu przed halą sportową czekało na wszystkich wiele atrakcji; wy-
stępy wokalne i taneczne dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 
pokaz iluzjonisty, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym, warsztaty artystyczne, animacje cyrkowe i wiele innych. 

Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa, 
uzyskał dochód z tytułu wynagro-
dzenia za rok ubiegły w kwocie 
158 806,31 zł. Na koncie jednak nie 
ma zbyt dużo. Odłożył 33 tysiące 
zł. Co innego Jarosław Sosnowski, 
skarbnik miasta, który zgromadził 
290 tysięcy złotych. 

Burmistrz mieszka w domu o pow. 
200 mkw. wycenionym na 850 tys. 
zł. W oświadczeniu wykazał dwa 
samochody – mitsubishi ASX z 2011 
r. o wartości 45 tys. zł oraz opla astrę z 
2016 r. o wartości 85 tys. zł. Zaciągnął 
kredyty gotówkowe na 120 356 zł i 99 
tys. zł, kredyt hipoteczny na kwotę 181 
204 franków szwajcarskich a także na 
zakup opla w kwocie 67 tys. zł. 

Magdalena Wąsiołek, dyrektor 
MOPS, na koncie ma 32 tys. zł. Posiada 
mieszkanie o pow. 60 mkw. warte 110 
tys. zł. Z umowy o pracę uzyskała 88 
295,80 zł. Jeździ toyotą corollą z 2008 r. 

Danuta Trzcińska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, zgromadzi-
ła 70 tys. zł, ma 60-metrowe mieszka-
nie wycenione na 130 tys. zł. Posiada 
też działkę letniskową o pow. 1660 
mkw. z domkiem letniskowym o 
wartości 120 tys. zł. Dochód ze stosun-
ku pracy wyniósł 44 108,76 zł. Jeździ 
citroenem C3 z 2012 r. wycenionym 
na 19 tys. zł.

Grzegorz Stasiak, prezes OPK, na 
koncie odłożył 77 tys. zł. Posiada dom 
o pow. 200 mkw. o wartości 500 tys. zł. 
W ub. roku zarobił 146 538,86 zł. Jeździ 
oplem astrą z 2015 r. 

Renata Stanałowska, dyr. Przed-
szkola Miejskiego nr 2, na koncie 
zgromadziła 8 910 zł. Posiada dom 
o pow. 180 mkw. wartości 360 tys. zł 
oraz 24-metrowe mieszkanie wyce-
nione na 47 tys. zł. Uzyskała dochód 
w kwocie 87 032,83 zł. Jeździ skodą 
fabią z 2003 r. 

Jarosław Sosnowski, skarbnik mia-
sta, ma na koncie 290 tys. zł. Mieszka 
w domu o pow. 147 mkw. wartym 
550 tys. zł. Ze stosunku pracy uzyskał 
dochód w kwocie 140 830,12 zł. Jeździ 
toyotą RAV z 2010 r. 

Ewa Skrupska, dyrektor gimna-
zjum, posiada dom o pow. 196 mkw. 

o wartości 500 tys. zł oraz 57-metrowe 
mieszkanie warte 100 tys. zł. W ub. 
roku zarobiła 73 423 zł. W oświadcze-
niu wykazała opla astrę z 2006 r. i opla 
astrę z 2016 r. Zaciągnęła kredyty na 
130 tys. zł i 50 639 zł. 

Małgorzata Rajska, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego nr 3 i Żłobka 
Samorządowego nr 2, odłożyła 23 352 
zł. Ma dom o pow. 120 mkw. wycenio-
ny na 250 tys. zł. Uzyskała dochód ze 
stosunku pracy w kwocie 83 454,59 zł. 
Jeździ hyundaiem 120 z 2010 r. 

Mariusz Ostrowski, sekretarz mia-
sta, zgromadził na koncie 106 tys. zł. 
Rozpoczął budowę domu o pow. 179 
mkw. Uzyskał dochód w kwocie 129 
939,28 zł. Jeździ autem kia ceed z 2012 r.

Jolanta Mucha, dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 1 i kierownik 
Klubu Dziecięcego „Niedźwiadek”, 
rozpoczęła budowę domu o pow. 200 
mkw. o wartości 400 tys. zł. Ma działkę 
rekreacyjną o pow. 500 mkw. z altaną 
wycenioną na 60 tys. zł. Zarobiła w 
ub. roku 70 447,89 zł. Jeździ skodą 
octavią z 2002 r.. Zaciągnęła kredyty w 
kwocie 76 600 franków szwajcarskich 
i 91 tys. zł.

Beata Malinowska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 5, odłożyła na 
koncie 5 tys. zł. Posiada 27-metrowe 
mieszkanie o pow. 80 tys. zł. Ze 
stosunku pracy uzyskała 62 006,53 
zł. Zaciągnęła kredyt hipoteczny na 
kwotę 85 176 zł.

Mariusz Lewandowski, dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji „Wod-
nik”, zgromadził na koncie 21 tys. zł. 
Mieszka w domu o pow. 292 mkw. 
wycenionym na 500 tys. zł. Z umowy 
o pracę zarobił w ub. roku 86 752,25 
zł, z umowy zlecenia 63 736 zł. W 
oświadczeniu wykazał auta: skodę 
octavię z 2012 r., fabię z 2008 r., kia 
sportage z 2015 r. 

Ewa Kruszyńska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury, ma na kon-
cie 77 147 zł, posiada 36-metrowe 
mieszkanie o wartości 110 tys. zł. Ze 
stosunku pracy uzyskała dochód 52 
920,28 zł.

Alina Frątczak, dyrektor Młodzie-
żowego Domu Kultury, zgromadziła 

Burmistrz zarobił najwięcej
Skarbnik jest najbogatszy

36 900 zł. Posiada dom o pow. 195 mkw. 
o wartości 800 tys. zł, działkę letniskową 
o pow. 996 mkw. z domkiem letnisko-
wym wycenioną na 90 tys. zł. Zarobiła 
w ub. roku 66 296 zł 

Andrzej Fijałek, dyrektor Miejskiej 
Przychodni Zdrowia, mieszka w domu 
o pow. 120 mkw. wycenionym na 350 
tys. zł. Dochód ze stosunku pracy wy-
niósł 129 180,35 zł, z umów zleceń 22 
459 zł. W oświadczeniu wykazał auta: 
vw passat z 2010 r. i opla astrę z 2015 r. 
Zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie 
35 087 franków szwajcarskich i kredyt 
w kwocie 100 tys. zł.

Krystyna Ewiak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4, zgromadziła 64 
tys. zł oraz 91 tys. zł w jednostkach 
funduszu inwestycyjnego. Posiada 

60-metrowe mieszkanie wycenione 
na 130 tys. zł. Uzyskała dochód w 
kwocie 73 637 zł. Wykazała auta: 
skodę roomster z 2009 r. i yeti z 
2013 r. 

Beata Dobrzyńska, dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 4 i Żłobka Samo-
rządowego, mieszka w domu o pow. 
230 mkw. o wartości 460 tys. zł. Wyna-

grodzenie ze stosunku pracy wyniosło 
78 257,87 zł. Jeździ toyotą yaris z 2002 
r. Zaciągnęła kredyt hipoteczny w 
kwocie 151 742 zł.

Ewa Bagińska, dyrektor Przedszko-
la Miejskiego nr 5, posiada działkę 
rolną o pow. 2 200 mkw. wartą 13 500 
zł. Zarobiła 68 047,15 zł. 

(stop) 

Burmistrz zarobił w ub. roku 
158 806,31 zł

Jarosław Sosnowski odłożył 
290 tys. zł 
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Do 31.07.2017 r. można zgłaszać projekty do re-
alizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. 
Podobnie jak w latach poprzednich na inwestycje te 
przeznaczonych zostanie w sumie 300 tys. zł. Do budżetu 
obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charak-
terze infrastrukturalnym, które są możliwe do realizacji w 
trakcie jednego roku budżetowego z zakresu m.in. budowy 
chodników, jezdni, placów zabaw, obiektów i urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych. Inwestycje mogą dotyczyć jedy-
nie terenów, które stanowią własność miasta. 
Każde zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 20 
pełnoletnich osób, zameldowanych na terenie miasta 
Ozorków. Każdy uprawniony może poprzeć nie więcej 
niż 1 zadanie.
Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, który jest do-
stępny na stronie internetowej miasta: www.umozorkow.
pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. 
Wigury 1, 95-035 Ozorków. 
Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, oraz 
w gazetach Reporter i Wiadomości Ozorkowskie.
Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez spe-
cjalny zespół powołany przez burmistrza Ozorkowa do 
31 sierpnia 2017 r. pod względem formalnym, prawnym, 
rzeczowym i kosztowym, a także pod względem znaczenia 
dla społeczności lokalnej. Lista projektów, spełniających 
kryteria, zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz w Reporterze i  
Wiadomościach Ozorkowskich.
Do 30.09.2017 r. potrwa głosowanie, w którym mogą brać 
udział osoby zameldowane na stałe na terenie Ozorkowa 
oraz w dniu głosowania będą mieć ukończone 18 lat. 
Wybrane do realizacji zostaną zadania, które uzyskają 
największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 
przeznaczonych na budżet obywatelski.
Ogłoszenie wyników – do 31.10.2017 r. na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, oraz w Reporterze 
i Wiadomościach Ozorkowskich.

Więcej informacji w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego 
na stronie www.umozorkow.pl

W ciągu najbliższych tygodni zostanie zrealizowanych 5 
inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, które 
wybrano do realizacji w 2016 r., a są to:

Teren sportowo – rekreacyjny „Dolina Sportu i Leśne Wzgó-
rze w Bajkolandii” 1 070 głosów Projekt zakłada wybudo-
wanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej, koszykówki 
i siatkówki, stołu do gry w szachy, stołu do gry w tenisa 
stołowego, ławek oraz wykorzystanie zadrzewionego 
terenu do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przy Szkole 
Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego 2. 
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja, realizacja 
rozpocznie się w wakacje. Koszt: 100 tys. zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Olczaka 578 głosów
Projekt dotyczy montażu oświetlenia na odcinku 230 m 
ul. Olczaka.
Inwestycja zostanie zrealizowana w wakacje, jej koszt to 
35 tys. zł
Siłownia plenerowa między Gimnazjum nr 1 i pływalnią 
„Wodnik” 561 głosów
Projekt dotyczy wyposażenia terenu w urządzenia do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Prace przy jej wykonaniu 
rozpoczną się w lipcu, koszt – 50 tys. zł
Przebudowa miejsc postojowych - ul. Małachowskiego 
289 głosów
Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni ulicy i miejsc 
postojowych w ul. Małachowskiego. Dokumentacja jest 
już wykonana, prace rozpoczną się w ciągu najbliższych 
tygodni. Koszt – 88,5 tys. zł w ramach budżetu obywatel-
skiego plus 35 tys. z budżetu spółdzielni mieszkaniowej. 
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Liściastej 
273 głosy
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika z kostki bru-
kowej oraz miejsc postojowych. Inwestycja ma być zreali-
zowana do końca sierpnia, jej koszt – 40,5 tys. zł.

O kontrowersyjnej 
sprawie poinformo-

wali nas mieszkańcy, którzy z niepo-
kojem obserwują – jak usłyszeliśmy – 
nielegalny zrzut nieczystości do rzeki 
Nidy. Nasi czytelnicy podejrzewają, 
że ścieki mogą wypływać z zakładów 
zlokalizowanych na obrzeżach miej-
scowości – gęsiarni i firmie, która 
czyści kurze łapki. 

- To trwa już od kilku miesięcy i 
jest coraz gorzej. Bywają dni, że rzeka 
zmienia kolor od tych ścieków. Na jej 

powierzchni pływa szlam. W rzece nie 
ma ryb a najgorsze jest to, że wpada do 
zbiornika w Leźnicy w którym ludzie 
się kąpią – słyszymy od jednego z 
mieszkańców. 

Na terenie 
k t ó r e g o 
znajdu-
ją się 
d w a 
z a -
kłady 
rozma-
wialiśmy z 
kierowni-
kami pro-
dukcji. 

-  B y ł a 
już u nas 
policja – słyszymy od Tomasza 
Piaskowskiego, kierownika z firmy 
zajmującej się czyszczeniem kurzych 
łapek. - Kilku pracowników zostało w 
ostatnim czasie zwolnionych z pracy. 
Powiadomili z zemsty funkcjonariu-
szy, jakoby z naszego zakładu odpro-
wadzane są do rzeki nieczystości. 
Nic takiego nie ma miejsca. Woda, 
którą czyścimy kurze łapki, trafia do 
szamb. Mamy podpisaną umowę na 
wywóz nieczystości. Wszystko jest 
w porządku. 

W gęsiarni kierownik Wiesław 
Dąbrowski był także zaskoczony 

pytaniem o nielegalne ścieki. 
- My nie mamy żadnych ścieków – 

zapewnia. - Ptasie odchody wraz ze 
słomą trafiają na pola. To jest naturalny 

nawóz. Nie ma możliwości, 
aby z naszego za-

kładu jakieś 
b r u d y 

wpły-
w a ł y 
d o 

rzeki. 
Czytel-

nik, który 
skontak-
tował się 
z naszą 
redakcją, 
p o w i e -

dział nam, że w sprawie nieczystości 
rozmawiał także z radną. Poprosiliśmy 
urząd gminy o komentarz. 

„Na dzień dzisiejszy do urzędu 
gminy nie wpłynęły żadne skargi 
i zawiadomienia dotyczące zanie-
czyszczenia rzeki. Natomiast  pro-
blem został zauważony , w związku 
z czym podjęto działania polegające 
na wystąpieniu do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w 
Łodzi o zbadanie sprawy i objęcie 
monitoringiem stanu wody w rzece” 
- czytamy w odpowiedzi.

(stop) 

Nie udało się załatwić 
ekipy płetwonurków, 

która zdemontowałaby stare pale 
przy drewnianym molo na miej-
skim zalewie. Prace trzeba było 
odłożyć na okres powakacyjny.

- Remont najprawdopodobniej 
ruszy we wrześniu. Musiałem 
przesunąć termin, aby nie okazało 
się, że płetwonurkowie pracowaliby 
w wakacje i skutecznie utrudniali 
wypoczynek nad zalewem – mówi 
Mariusz Lewandowski, dyrektor 
CSiR „Wodnik”. 

Jak już pisaliśmy w Reporterze, 
nowe pomosty będą miały kon-

Mieszkańcy tzw. 
„Osiedla spokojnej 

starości” narzekają na amatorów 
procentów, którzy wykorzystują 
korzystną aurę do picia na świe-
żym powietrzu. 

- Przy jednym z chodników na 
obrzeżach którego rosną gęste krzaki 

praktycznie co noc pity jest alkohol 
– powiedziała nam lokatorka bloku 
na osiedlu. - Spokoju nie ma. O zja-
wisku świadczy duża liczba pustych 
butelek. Niektóre rzucane są nawet 
do starych muszli klozetowych po-
stawionych przy śmietniku. 

(stop) 

sPokojna starość? 
nic z tych rzeczy...

strukcje kompozytową z elemen-
tami stalowymi. Na inwestycję 
przeznaczono 80 tysięcy zł. 

(stop) 

Czy sklep nie wystawia paragonów?
- Kilka razy robi-
łam już zakupy w tym sklepie i nie otrzymałam paragonu – powiedziała nam ozorkowianka, która poprosiła redakcję o interwencję. Zanie-pokojona mieszkanka w tej sprawie ma wysłać pismo do Urzędu Skarbowego. 

- Przecież to jest oszustwo. Jak zwróciłam uwagę, że potrzebuję paragonu i faktury z dokładną kwotą zrobionych zakupów, to pani sprzedawczyni zaczęła coś wyliczać co nijak miało się do kwoty, jaką wydałam – usłysze-
liśmy.

- To jakiś absurd. Nigdy nie po-
zwolilibyśmy sobie na to, aby nie wystawiać paragonów – zapew-
nia współwłaścicielka sklepu.- W każdej chwili gotowi jesteśmy spotkać się z osobą rzekomo pokrzywdzoną, jak również go-
towi jesteśmy do kontroli historii fiskalnej.

Warto przypomnieć, że wy-
danie paragonu lub faktury 
(na żądanie) klientowi, który 
nie prowadzi działalności go-
spodarczej, jest obowiązkiem 
każdego przedsiębiorcy. Każdy kupujący towary bądź usługi powinien otrzymać dokument potwierdzający dokonanie za-

kupu. Jak bowiem wynika  z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany doku-
ment nabywcy. Biorąc paragon, konsument zapewnia sobie prawo do reklamacji, wspiera uczciwą konkurencję, ułatwia sobie po-
równanie cen, zyskuje pewność, że nie został oszukany, a przede wszystkim zmniejsza szarą strefę. 

(stop)

Ozorkowianka poprosiła 
redakcję o interwencję 

Mieszkańcy decydują – III edycja budżetu obywatelskiego 

Kto zatruwa rzekę?Mieszkaniec 
pokazuje 
zanieczyszczoną 
rzekę

Wiesław Dąbrowski 
zapewnia, że z gęsiarni żadne 
nieczystości do rzeki nie 
płyną

Zakład w którym czyści się kurze łapki. 
- Niemożliwe, aby od nas wypływały 

do rzeki jakieś brudy – usłyszeliśmy od 
Tomasza Piaskowskiego

W wakacje nowego 
molo nie będzie
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zdrowie i uroda

Barszcz Sosnowskiego, czyli “zemsta 
Stalina”, to roślina, która jest bardzo 
niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza 
dzieci. Kontakt z nią powoduje opa-
rzenie skóry, podobne do oparzenia 
wrzątkiem, czego następstwem są 
ropne pęcherze gojące się nawet 
przez kilka lat. 

Dlaczego barszcz Sosnowskiego 
jest niebezpieczny?

Zagrożenie dla zdrowia ludzi stano-
wią furanokumaryny zawarte w soku 
oraz w wydzielinie włosków gruczoło-
wych barszczu Sosnowskiego. Związki 
te w obecności światła słonecznego, w 
szczególności promieni UVA i UVB, 

Wśród Japończyków panuje prze-
konanie, że sypianie na materacu z 
gryki jest zdrowe i pozwala dobrze 
wypocząć. W łuskach gryki zawar-
ta jest tanina, która hamuje rozwój 
bakterii i roztoczy. Między innymi 
dlatego specjaliści medycyny natu-
ralnej gorąco polecają materace z 
łuską gryczaną.
Materace i poduszki produkuje 
się z coraz to nowszych mate-
riałów, aby zadowolić wszystkie 
gusty i ulżyć osobom cierpiącym 
na różne dolegliwości. Ostatnio 
specjaliści medycyny naturalnej 
zalecają spać na materacu wy-
pełnionym łuską gryczaną, czyli 
twardą i suchą okrywą ziarna gryki.  

Zdrowy człowiek podczas snu 
zmienia pozycję około 200 razy. 
Tradycyjna poduszka robi się 
wtedy twarda, płaska i niewygod-
na. Właśnie dlatego często rano 
wstajemy z bólem szyi lub całego 
kręgosłupa. Tymczasem gryczane 
łuseczki łatwo dopasowują się do 
naszego kształtu i w czasie noc-
nego odpoczynku głowa, szyja i 
reszta ciała mają solidne podpar-
cie. Kręgosłup i kark są odciążone. 
Gryka jest odporna na zgniatanie. 
Swobodnie się przesypuje, nie 
zbija się, dzięki czemu poduszki 
lub materace nie tracą pierwot-
nego kształtu i dlatego zawsze są 
wygodne. Są odpowiednie także 
dla przewlekle chorych, bo chronią 
przed odleżynami. Takie naturalne 
wypełnienie silnie wchłania wilgoć. 
Wymiana ciepła między łuskami 
a powietrzem przebiega szybko 
i latem materac lub poduszka są 
przyjemnie chłodne.

Jak utrzymać gryczaną 
pościel w czystości?

Pokrowce pierzemy. Łuski należy 
wysypać do miski i wietrzyć przez 
kilka godzin. Ponownie wsypać 
do pokrowca. Jeżeli poduszka 
czy materac zamoczą się, trzeba 

je dobrze wysuszyć. Zawarta w 
łuskach tanina ma właściwości 
przeciwzapalne, hamuje również 
rozwój bakterii i roztoczy. Spe-
cjaliści twierdzą, że łuski gryczane 
neutralizują działanie szkodliwego 
promieniowania elektromagne-
tycznego wytwarzanego przez 
prawie wszystkie urządzenia w 
domach. Poduszkę z gryką warto 
sobie podłożyć pod plecy w cza-
sie długiej jazdy samochodem. 
Osobom spędzającym wiele go-
dzin w pozycji siedzącej pomogą 
wypełnione łuską podkładki w 
kształcie obręczy, które kładzie 
się na krześle. Zapobiegają bólom 
kręgosłupa i kości ogonowej.

Zespół suchego oka może wy-
stąpić u kobiet w okresie me-
nopauzy, towarzyszy niektórym 
schorzeniom np. chorobom skóry 
czy metabolicznym. Przyczyną 
zespołu suchego oka mogą być 
nieprawidłowości w budowie 
oczu, zaburzenia funkcji powiek, 
urazy oka, zaburzenia unerwienia 
oka. Suchość oczu wywołują też 
niektóre leki np. antyalergiczne, 
moczopędne, antyarytmiczne 
(beta-blokery) i doustne środki 
antykoncepcyjne.

Sposoby na zapobieganie 
wysuszaniu oczu

Starajmy się nawilżać pomiesz-
czenia, w których przebywamy 
(przyda się biurkowy nawilżacz 
powietrza) i regularnie oczyszczać 
je z kurzu. Zadbajmy też o dobre 
oświetlenie. Podczas pracy przed 
ekranem komputera róbmy regu-
larne przerwy. Przynajmniej raz na 
pół godziny oderwijmy wzrok od 
monitora i spójrzmy w dal. Starajmy 
się również pamiętać, by regularnie 
mrugać, nawet, jeśli nie dzieje się to 
odruchowo. Pijmy dużo, przynaj-
mniej 1,5 litra niegazowanej wody 
lub herbatek owocowych czy zioło-
wych (bez cukru) dziennie. Nośmy 
okulary z filtrem do komputera i 
słoneczne, by chronić oczy przed 

ekspozycją na słońce. To szczególnie 
ważne na wakacjach nad wodą czy 
zimowych na śniegu oraz podczas 
jazdy samochodem.

Koniecznie zaopatrzmy się w 
krople do oczu tzw. sztuczne łzy i 
stosujmy je systematycznie. Najle-
piej używać ich zapobiegawczo np. 
przed rozpoczęciem pracy przed 
monitorem komputera, a po kilku 
godzinach zabieg powtórzyć.

Jakie krople wybrać?

W aptekach można kupić sztucz-
ne łzy dwojakiego rodzaju – jedno-
razowe, malutkie opakowania tzw. 
minimsy i tradycyjne buteleczki z 
kropelkami. Krople różnią się od 
siebie nie tylko formą, w jakiej mo-
żemy je kupić, ale także zawartością 
konserwantów. W minimsach ich 
nie ma. W minimsach można ich 
uniknąć, bo krople sprzedawane są 
w opakowaniach jednorazowych. 
Inaczej rzecz się ma z kroplami w 
tradycyjnych butelkach – w nich 
konserwanty zwykle są niezbędne, 
by nie dopuścić do rozmnożenia 
się bakterii. Niestety, konserwanty 
działają toksycznie na powierzchnię 
oka - osoby mające wrażliwe oczy, 
i alergicy mogą ich nie tolerować. 
Dla tych osób najlepszym wyborem 
będzie stosowanie sztucznych łez na 
bazie hialuronianu sodu.

Do miksera wrzuć szklankę płatków owsianych, łyżkę stołową cukru, łyżkę stołową suszonej lawendy i łyżkę stołową suszonej mięty. Zmiksuj składniki na gruboziarnisty proszek i przesyp do słoika. Scrub przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu przez miesiąc i stosuj raz w tygodniu. Wymieszaj małą łyżeczkę proszku z odrobiną ciepłej wody, a następnie wmasuj w skórę i zmyj ciepłą wodą. Powtórz i na oczyszczoną skórę nałóż krem. Olejki eteryczne zawarte w lawendzie delikatnie pielęgnują skórę, a mięta działa od-świeżająco. Scrub pięknie pachnie, wygładza twarz i oczyszcza pory.

ziołowy scrub do ciała

Lawenda pielęgnuje skórę

sztuczne łzy 
- ulga dla twoich oczu

BaRSzcz SOSNOwSKiEGO
jak ROzpOzNać? 

Medycyna naturalna - właściwości 
antybakteryjne pościeli z gryki

Dzięki poduszce z gryką 
lepiej śpimy

Łuski gryki mają 
właściwości antybakteryjne

wiążą się z DNA komórek skóry i po-
wodują oparzenia II i III stopnia. 

Barszcz Sosnowskiego jest szczegól-
nie niebezpieczny w okresie kwitnienia 
i owocowania, kiedy odnotowuje się 
wysoką temperaturę powietrza. Wtedy 
nawet pośredni kontakt z tą rośliną 
może doprowadzić do poparzenia 
skóry, ponieważ związki furanokuma-
rynowe wydostają się z barszczu w 
postaci oprysków i osadzają się na 
skórze osób przebywających w pobliżu.

Oparzenie barszczem 
Sosnowskiego – objawy

Objawy oparzeń pojawiają się od 
30 minut do 2 godzin od kontaktu 
z rośliną. Na siłę reakcji ma wpływ 
wrażliwość skóry poparzonej osoby, a 
także słoneczna pogoda, wysokie tem-
peratury i duża wilgotność powietrza 
(w tym także silne spocenie się).

Ponadto związki chemiczne zawarte 
w soku barszczu Sosnowskiego mogą 
wywoływać:

podrażnienia dróg oddechowych 
nudności 
wymioty 
bóle głowy 
zapalenie spojówek 
W ciągu 24 godzin nasilają się obja-

wy w postaci zaczerwienienia skóry i 
pęcherzy z surowiczym płynem. Stan 
zapalny utrzymuje się przez około 3 
dni. Po tygodniu miejsca podrażnione 
ciemnieją i stan taki może utrzymy-
wać się przez kilka miesięcy. Miejsca 
podrażnione na skórze zachowują 

wrażliwość na światło ultrafioletowe 
nawet przez kilka lat. Po tym okresie 
czasu mogą pozostać widoczne blizny.

Jednak u osób nadwrażliwych 
oparzenie barszczem może dochodzić 
do ciężkich powikłań - martwicy 
tkanek i w dalszej kolejności nawet do 
amputacji. W niektórych przypadkach 
poparzenie barszczem Sosnowskiego 
może doprowadzić nawet do śmierci.

Barszcz Sosnowskiego można 
pomylić z wyrośniętym 
koprem, ale jest od niego o 
wiele wyższy - osiąga nawet 
4 metry wysokości. Chwast 
ma zieloną bruzdowaną 
łodygą, która w dolnej części 
jest pokryta fioletowymi 
plamkami. Jego liście są 
duże i szerokie (o średnicy 
do 150 cm), o zaostrzonych 
końcówkach, a kwiaty zebrane 
w gęsty i duży baldach są 
białe. 

Oparzenie barszczem 
Sosnowskiego może być bardzo 
groźne
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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 
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

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

Elektryk
Wykształcenie średnie – min. 
3 lata stażu pracy, uprawnienia 
eksploatacji urządzeń pod 
napięciem – gr. SEP – do 1 kV, 
uprawnienia na obsługę urządzeń 
transportu bliskiego np. suwnice 
bramowe, umiejętność pracy 
w zespole, komunikatywność, 
asertywność, umiejętność 
doskonałej organizacji własnej 
pracy.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

Mechanik
Wykształcenie średnie – min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego np. suwnice 
bramowe, wózki widłowe, mile 
widziana obsługa komputera, 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, asertywność, 
umiejętność doskonałej organizacji 
własnej pracy
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków 
Praca w Łęczycy
Tel. (24) 721-92-88

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
Tel. 608-028-369

Ekspedientka
Wykształcenie średnie
P.H.U. ANKOS Andrzej Kosmala
Ul. Główna 23
95-001 Gieczno
Tel. 516-092-994
Praca: Gieczno, Oszkowice

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
umiejętność posługiwania się 
komputerem w zakresie MS 

Office, praca w przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Łęczycy

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, umiejętność 
posługiwania się komputerem 
w zakresie MS Office, praca w 
przemyśle.
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 88
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
Praca w Ozorkowie

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie średnie.
KATMAR Sp. z o.o.
Sierpów 1A
95-035 Ozorków
tel. 42 718 05 55

Pomoc mechanika
Wykształcenie mechaniczne, 
sumienność, dbanie o porządek.
Stacja Kontroli Pojazdów „LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca
tel. 501 422 011

Pracownik budowlany-
wykończeniowy
Wymagane doświadczenie.
KIMIKO 
Przemysław Pachliński
ul. M. Konopnickiej 4/17
99-100 Łęczyca
tel. 530 867 601

Kierowca kat. C
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, prawo jazdy kat. C, 
uprawnienia na przewóz rzeczy, min 
3-5 lat doświadczenia. 
PH Dorota Wasiak
Podgórzyce 6
99-122 Góra Św. Małgorzaty
tel. 607 321 549

Elektryk
Wykształcenie średnie,  min. 3 
lata stażu pracy, uprawnienia SEP 
do 1 kV, uprawnienia na obsługę 
urządzeń transportu bliskiego, mile 
widziana obsługa komputera.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Mechanik
Wykształcenie średnie, min. 3 

lata stażu pracy, uprawnienia na 
obsługę urządzeń transportu 
bliskiego, mile widziana obsługa 
komputera, badania do pracy na 
wysokości powyżej 3 m.
HTL – STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 02
Praca w Ozorkowie

Kosmetyczka 
Wykształcenie średnie, kierunek 
kosmetyczny, mile widziane 
doświadczenie zawodowe 
Studio Urody „MONIKA”
Monika Witczak
ul. Dworcowa 6
99-100 Łęczyca
tel. 603 650 657

Technolog – konstruktor
Wykształcenie średnie – 
mechanika (budowa maszyn), 
znajomość AutoCad lub Creo 
(Pro Engineer), mile widziana 
znajomość języka angielskiego.
ŁZG Łęczyca S.A.
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 34 41 w. 342

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 572 765 716
Praca w Łęczycy.

Magazynier – pracownik 
magazynu-pakowni
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
umiejętność pracy w zespole, 
uprawnienia na wózki widłowe, 
mile widziane doświadczenie, 
obsługa komputera.
Snowman Foods Solution Sp. z 
o.o.
Walew 29
99-107 Daszyna
e-mail: ew@snsfoods.pl 

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 
50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Pracownik produkcyjny
Mile widziany staż pracy na 

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

Wynajmę lokal za rozsądną 
cenę 38 m² ul. Poznańska 26 
w Łęczycy. Tel.: 793-560-814 

lub 888-764-894 

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 działkę o pow. 535 
m² z domkiem piętrowym - 

Leźnica Wielka nad Zalewem. 
Tel.: 790-388-867

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

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

Sprzedam sieczkarnię, , 
dojarkę + 2 konwie. 
Tel.: 507-330-281

Sprzedam 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

produkcji.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Elektromonter
Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, uprawnienia 
elektryczne do 1kV. mile wdziane 
doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: praca@k-flex.pl

Technik doświadczalny
Wykształcenie średnie zawodowe 
rolnicze, ogrodnictwo i pokrewne, 
znajomość tematyki rolniczej, 
uczciwość, dokładność, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane doświadczenie 
rolnicze i ogrodnicze, podstawowa 
znajomość języka angielskiego.
ANADIAG S.A. Oddział w Polsce
ul. Sadowa 16/22
95-100 Zgierz
tel. 42 231 70 21 lub 507 890 250
Miejsce pracy: Moraków

Mechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
mechanika samochodowa, 
prawo jazdy kat. B, mile widziane 
doświadczenie zawodowe, mile 
widziane kursy i szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Elektromechanik samochodowy
Wykształcenie zawodowe lub 
techniczne – mechanik – elektronik 
samochodowy, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane doświadczenie 
zawodowe, mile widziane kursy i 
szkolenia.
A.Machudera Sp. z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, mile widziana 
książeczka zdrowia.
P.W. „SIDAKO”
Sylwia Kotarska
ul. Belwederska 31
99-100 Łęczyca
tel. 607 525 785

Operator kruszarki, koparki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora kruszarki, 
koparki, sortowni.
PHU JAWIS
Góry Małe 32
09-530 Góry Małe
tel. 601 278 192
Praca w Wargawie Starej

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
PKS Sp. z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 502 083 542

Monter stolarki PCV
Doświadczenie w montażu stolarki 
PCV oraz pracach budowlanych, 
prawo jazdy kat. B.
REDECOR
Grzegorz Skobel
Mikołajew 9
99-100 Łęczyca
tel. 606 336 097

Sprzedawca – kelner
Dyspozycyjność, komunikatywność, 
obsługa komputera, książeczka 
sanepid.
Ambrozja s.c.
Przydatki Gołaszewskie 
87-820 Przydatki Gołaszewskie
tel. 607 94 40 72
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BUENO CZWARTEK 15.06
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NIEDZIELA 11.06  
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PONIEDZIAŁEK 12.06

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 239/2017

12.06 - 15.06.2017 r.

Mundurowi z łęczyckiego ruchu 
drogowego w ramach akcji „Alko-
hol i narkotyki” prowadzili działa-
nia zmierzające do wyeliminowania 
z dróg kierowców będących pod 
działaniem alkoholu bądź narko-
tyków.

Kierowanie pod wpływem alko-
holu lub środków odurzających czy 
substancji psychotropowych jest 
jednym z najistotniejszych czyn-
ników zwiększających zagrożenie 
bezpieczeństwa na drogach. Błędy 
i brawura towarzysząca kierującym 
znajdującym się pod działaniem 
alkoholu czy narkotyków skutkuje 
tragicznymi konsekwencjami.

6 czerwca policjanci łęczyckiego 
ruchu drogowego podczas przepro-
wadzonej akcji skontrolowali stan 
trzeźwości 61 kierujących. Jeden 

z nich, 51 – latek, motorowerzysta 
miał w organizmie blisko promil 
alkoholu i posiadał czynny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych po drogach pu-
blicznych.

Policja apeluje, widzisz nietrzeź-
wego kierującego - reaguj!

Pamiętajmy, alkohol, narkotyki 
zmniejszą szybkość reakcji. Powo-
dują problemy z ostrością widze-
nia jak i wyczuciem odległości od 
potencjalnej przeszkody. Kierowca 
będący pod działaniem różnych 
środków odurzających błędnie oce-
nia sytuację i własne umiejętności. 
Prowadzenie pojazdów przez osoby 
odurzone takimi substancjami to 
częsta przyczyna wielu tragedii 
oraz niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych!

Kryminalni z łęczyckiej komendy 
wspólnie z celnikami z Kutna za-
trzymali 36 – laka i zabezpieczyli 
30 tys. sztuk papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. Wartość 
uszczuplenia podatku wyniosła 
25 000 złotych. 

6 czerwca policjanci z wydziału 
kryminalnego łęczyckiej Policji 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej ustalili, 
że przez teren powiatu łęczyc-
kiego prawdopodobnie będzie 
przejeżdżał mężczyzna, który w 
samochodzie będzie przewoził 
znaczne ilości nielegalnego to-
waru. W związku z powyższym 
policjanci w wyznaczonym wcze-
śniej miejscu i czasie zatrzymali 

do kontroli drogowej wytypowa-
ny pojazd. Podczas przeszukania 
volkswagena golfa wspólnie z 
funkcjonariuszami Urzędu Celno 
– Skarbowego w Łodzi IV Grupa 
Mobilna w Kutnie w bagażniku 
ujawnili i zabezpieczyli 30 tys. 
sztuk papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Kryminalni 
zatrzymali 36 – letniego właści-
ciela towaru i przedstawili mu 
zarzut przewożenia i posiadania 
wyrobów tytoniowych bez pol-
skich znaków akcyzy. Na poczet 
przyszłych kar zabezpieczyli 23 
000 złotych w tym vw golfa. Za 
taki czyn grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności oraz wysoka 
grzywna.

Sąd rejonowy w Łęczycy zadecy-
duje o dalszym losie nieletnich, 
którzy odpowiedzą za kradzież i 
zniszczenie mienia.

Policjanci z łęczyckiej komendy 
prowadzą postępowania w związku 
ze zgłoszonymi czynami kradzieży 
i uszkodzeniem mienia, w których 
sprawcami są nieletni. 2 czerwca 
funkcjonariusze wydziału kryminal-
nego zajęli się zbieraniem dowodów 
w sprawie zawiadomienia dotyczą-
cego dewastacji skrzynki energe-
tycznej na ogródkach działkowych w 
Łęczycy. Funkcjonariusze ustalili, że 
czterech chłopców w wieku 13 i 16 – 
lat wyrwało z podstawy i przewróciło 

skrzynkę energetyczną na ziemię. Na 
szczęście dewastując urządzenie nie 
uszkodzili przewodów i nie stworzyli 
zagrożenia dla życia i zdrowia swo-
jego i przypadkowych osób. Wartość 
strat wyceniono na kwotę 1500 zło-
tych. Natomiast 3 czerwca munduro-
wi dowieźli do łęczyckiej komendy 15 
- latka, który chwilę wcześniej został 
„złapany” na kradzieży fi lmów DVD 
i gier PC w jednym z marketów na 
terenie miasta. Po wykonaniu z jego 
udziałem niezbędnych czynności 
nastolatka z komendy odebrał ojciec. 
Wszyscy nieletni za swoje czyny od-
powiedzą przez sądem rodzinnym, 
który zadecyduje o ich dalszym losie.

„Bezpieczne wakacje” były te-
matem przewodnim spotkania 
policjantów łęczyckiej komendy 
z uczniami Zespołu Placówek 
Edukacyjno – Wychowawczych 
w Łęczycy.

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz 
Gwardyński oraz mł. asp. Agata 
Bierzyńska w czasie spotkania z 
uczniami omówili zasady bezpiecz-
nego wypoczynku nad wodą, zwró-
cili uwagę przede wszystkim na 
miejsca niestrzeżone przez ratow-
ników. Przypominali o bezpieczeń-
stwie niechronionych uczestników 
ruchu drogowego podkreślając zna-
czenie elementów odblaskowych, 

Działania „Alkohol i narkotyki”

nieletni staną przed sądem

W samochodzie przewoził kontrabandę

o bezpiecznym wypoczynku z uczniami

ochraniaczy, kasków i oświetlenia 
rowerów.

Stróże prawa informowali po-
nadto o cyberzagrożeniach, pod-
kreślając wpływ wirtualnej rze-

czywistości na psychikę młodego 
człowieka. Zwrócili uwagę na 
treści umieszczane w internecie, 
przestrzegali przed kontaktami z 
osobami poznanymi w sieci. in

fo
.: 
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z uśmiechem wyglądamy starzejnasa chce „dotknąć” słońca Boom na samochody elektryczne

Krowa - najlepsza 
przyjaciółka delfi na

Super tata

Parker Solar Probe – nowoczesny pojazd kosmiczny NASA 
zostanie wystrzelona w lipcu lub sierpniu 2018 roku i 
będzie pierwszym wysłanym przez człowieka pojazdem, 
który wleci w słoneczną atmosferę. Pojazd ma zbliżyć 
się na odległość 6,3 miliona kilometrów do powierzchni 
Słońca. Temperatura w tym regionie przekracza 1377 
stopni Celsjusza, a bezpieczeństwo ma sondzie zapewnić 
węglowo-kompozytowa warstwa ochronna o grubości 
11,5 centymetra. Pojazd o rozmiarach niewielkiego samo-
chodu ma w ciągu siedmiu lat dokonać siedmiu bliskich 
przelotów koło naszej gwiazdy. Będzie poruszał się on 
z prędkością 700 000 km/h. Zadaniem pojazdu będzie 
pomiar fal plazmy i wysokoenergetycznych cząstek oraz 
wykonanie z bliska fotografi i Słońca. Przelot w niewiel-
kiej odległości od powierzchni gwiazdy ma dostarczyć 
nowych informacji na jej temat. 

Uśmiech sprawia, że wydajemy się nawet 2 lata starsi niż 
wtedy, gdy zachowujemy pokerową twarz. Duet naukow-
ców odkrył również, że zaskoczenie odejmuje lat.
- Kojarzymy uśmiech z pozytywnymi wartościami i mło-
dością. Wystarczy pomyśleć o wszystkich koncernach 
związanych z dbaniem o skórę czy pastami do zębów, które 
wykorzystują tę ideę każdego dnia - opowiada Melvyn 
Goodale. Jego najnowsze badanie pokazało jednak, że 
jest dokładnie na odwrót. Gdy ochotnikom pokazywano 
twarze uśmiechnięte, neutralne i zaskoczone, te ostatnie 
były uznawane za najmłodsze, a pierwsze - za najstarsze.
Goodale wyjaśnia, że postarzający skutek uśmiechu ma 
związek z tym, że ludzie nie potrafi ą zignorować towa-
rzyszących mu zmarszczek - kurzych łapek w okolicach 
oczu. Zaskoczenie wygładza z kolei wszystkie zmarszczki.

Powietrze w Indiach jest jednym z najbardziej zanie-
czyszczonych na świecie. Ocenia się, że z powodu jego 
złej jakości każdego roku umiera nawet 1 200 000 osób. 
Lekarze mówią, że samo oddychanie w New Delhi jest 
równie szkodliwe, co palenie 10 papierosów dziennie. Do 
tak olbrzymiego zanieczyszczenia powietrza przyczynił się 
gwałtowny rozwój ekonomiczny kraju. Teraz władze uznały, 
że czas coś z tym zrobić. Miejscowy departament energii 
postawił sobie ambitny plan. Chce, by po roku 2030 w In-
diach sprzedawano wyłącznie samochody elektryczne. Już 
w roku 2020 roczna sprzedaż pojazdów elektrycznych ma 
sięgnąć 6-7 milionów sztuk. Aby zachęcić mieszkańców do 
przesiadki na tego typu pojazdy przez kilka kolejnych lat In-
die będą dopłacały do zakupu elektrycznego samochodu.

Boom na samochody elektryczne

ciekawie i na wesoło
Ludzie jednak 
są przesądni 
- nie przechodzą 
pod słupami

Kosmita na stacji

Ochrona przed słońcem

Koza stróżująca

Oryginalne 
nakrycie głowy

No to gramy


