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Przedsiębiorca z Ozorkowa okradziony przez pracownicę na 
300 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja oraz prokuratura

Czy burmistrz Łęczycy 
ukarze brukarzy?

W Ozorkowie 
padła „szóstka”!

Już od kilku lat właściciele punktu 
z kolekturą przy ul. Wyszyńskiego 
wywieszali na elewacji kamienicy 
tabliczkę z informację, że „Tu padnie 
szóstka”. No i padła. Szczęśliwiec 
wydał na kupon 3 zł. Zagrał metodą 
na „chybił – trafi ł”. Zgarnął 2 mln zł. 
Czy milionerem jest mieszkaniec 
Ozorkowa?     więcej str. 11

Już od kilku lat właściciele punktu 
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Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Łęczyca

Władze powiatu łęczyckiego pozyskały środki finan-

sowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zakup nowego autokaru dla Zespołu Pla-

cówek Edukacyjno – Oświatowych w Łęczycy. Całkowita wartość 

projektu wyniesie 216 800, 00 zł, przy wkładzie własnym 82 800,00 

i dofinansowaniu ze strony PFRON – 134 000,00 zł.

Po remontach i mo-
dernizacjach w pla-

cówkach oświatowych: I Liceum 
Ogólnokształcącym w Łęczycy, 
Zespole Szkół im. Jadwigi Grodz-
kiej w Łęczycy i Zespole Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa w Piąt-
ku, władze powiatu łęczyckiego 
pozyskały ponad 2 mln zł na 
remont Zespół Szkół nr 1 Łęczycy. 

Inwestycja zrealizowana będzie 
w roku 2017. Powiat łęczycki 
reprezentowali: Wojciech Zdziar-
ski - starosta łęczycki, Krystyna 
Pawlak – wicestarosta i Renata 
Wilińska – skarbnik powiatu.
Całkowita wartość projektu wynosi 
3 085 600,82 zł, wnioskowana kwota 
o dofinansowanie 2096 569,79 zł.

(zz)

Do niecodziennego 
zdarzenia doszło w mi-

niony poniedziałek. W godzinach 
porannych, 80-letni kierowca 
najprawdopodobniej zasłabł 
za kierownicą i zjechał z jezdni 
prosto na budynek. Mieszkańcy 
kamienicy przy ulicy Wojska 
Polskiego przeżyli chwile grozy a 
kierowca mógł stracić życie.

Policja ustala dokładne przyczy-
ny zdarzenia.

- 29 sierpnia około godziny 7.15 
przy ulicy Wojska Polskiego doszło 
do zdarzenia, w którym kierowca 
samochodu osobowego marki 
renault z nieustalonych przyczyn 
zjechał na przeciwny pas ruchu i 
uderzył w blok mieszkalny. Męż-
czyźnie została udzielona pomoc 
medyczna - informuje podkom. 
Agnieszka Ciniewicz, oficer praso-
wy łęczyckiej policji.

(zz)

Nowy rok szkolny mi-
nister edukacji naro-

dowej, Anna Zalewska, określiła 
rokiem ważnych decyzji porząd-
kujących system edukacji.

Najważniejsze zmiany w bieżącym 
roku  to: zniesienie obowiązku szkol-
nego dla sześciolatków, likwidacja 
sprawdzianu dla szóstoklasistów, 
możliwość niezależnego odwoły-
wania się od wyników egzaminów 
maturalnych, usunięcie restrykcyj-
nego rozporządzenia dotyczącego 
sklepików szkolnych, ujednolicenie 
terminów organizacji roku szkol-
nego. Dodatkowo od 1 września br. 
zlikwidowano obowiązek realizacji 
tzw. „godzin karcianych” w dotych-
czasowej formule. Oferta zajęć dodat-
kowych będzie lepiej dostosowana 
do faktycznych potrzeb uczniów, 
jednocześnie nauczyciele nie będą 
mieli już obowiązku dodatkowego 
rejestrowania i wykazywania tych 
godzin w dokumentacji szkolnej, co 
na pewno znacznie ograniczy biu-
rokrację w szkołach. Uelastyczniono 
także zależność między sumą godzin 
danego przedmiotu a liczbą wynika-
jąca z ramowego planu nauczania.

Przedstawione rozwiązania istot-
nie wskazują na znaczne zmiany w 
systemie edukacji, nie bez znaczenia 
jest także fakt, że w szkołach jest coraz 
mniej uczniów.

-  We wcześniejszych rocznikach 
było kilka klas pierwszych, a w tym 
roku na uczniów będę pasował 18 
dzieci, będziecie zatem jedyną klasą 
pierwszą, ale za to – klasą A – mówił 
Ryszard Ziarkowski, dyrektor SP nr 3.

Uroczystość inauguracji nowe-
go roku szkolnego połączono w 
łęczyckiej „trójce” z aktem zło-
żenia ślubowania  przez dzieci 
z klasy pierwszej. Pasowania na 
uczniów dokonał dyrektor szko-
ły przy pomocy gigantycznego 
ołówka a tarcze i dyplomy wrę-
czyli burmistrz i wiceburmistrz 
Łęczycy.

(mku)

1 września około 
godziny 12.00 

w rejonie ulicy Zachodniej 
policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęczycy 
interweniowali w związku 
z ujawnieniem osoby 
poszukiwanej. 22 – letni 
zatrzymany mężczyzna 
(po krótkim pościgu) był 
poszukiwany do odbycia 
kary pozbawienia wolności. 
Został odwieziony do aresztu 
śledczego. 

(zz)

Samochód uderzył w budynek

Nowy autobus dla ZPE-W

Zawodówka do remontu

Policyjny pościg 

Leżał na jezdni. Przejechał po nim samochód 
Gm. Łęczyca Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia w 

Wichrowie wstępnie ustalili, że 41-letni kieru-
jący renault master, na prostym odcinku drogi, najechał na 
leżącego na jezdni 55-letniego mężczyznę. Lekarz stwierdził 
zgon mężczyzny. Mundurowi wykonali oględziny i zabezpie-
czyli ślady. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni postępowania 
prowadzone pod nadzorem miejscowej prokuratury. 

(zz)

Rok ważnych decyzji 

Krytyka kibica Górnika 
Łęczyca Do redakcji przyszedł 

zbulwersowany Hen-
ryk G., który zarzuca przedsta-
wicielom piłkarskiego klubu 
brak profesjonalizmu. Sprawa 
dotyczy sytuacji, które miały 
miejsce tuż przed spotkaniem 
Górnika ze Startem Brzeziny. 

- Tego samego dnia, kilka go-
dzin przed meczem, na tablicy 
ogłoszeń przy stadionie wisiała 
informacja, że wstęp na mecz jest 
bezpłatny. Później okazało się, że 
przed wejściem sprzedawane były 
w cenie 5 zł cegiełki. Sprzedający, 
gdy zapytałem na jaki cel będą 
przeznaczone pieniądze, nie wie-
dzieli co odpowiedzieć. Dopiero 
po dłuższej chwili odpowiedzieli, 
że zebrane pieniądze przezna-
czone będą na klub. Uważam, że 
podobne akcje należałoby wcze-
śniej zapowiadać, na przykład w 
formie wywieszonych plakatów. 
A już zupełnie nieodpowiedzialne 
jest kierowanie do zbiórki osób, 

które nie wiedzą na co zbierają 
pieniądze – mówi nie ukrywający 
emocji pan Henryk. 

Od Dominika Dryjera, prezesa 
zarządu MKS Górnik 1956 Łęczyca, 
usłyszeliśmy, że jak do tej pory nikt 
nie skarżył się na sprzedaż cegiełek. 

Nie wiadomo, czy przed podobny-
mi zbiórkami wcześniej wywie-
szane będą plakaty. Prezes Dryjer 
dodał jeszcze, że uczestniczący w 
sprzedaży cegiełek wiedzieli na jaki 
cel zbierane są pieniądze. 

(zz)

O wadzie jednego z 
elementów roweru 

umieszczonego w parkowej siłowni 
powiadomiła nas Daria Pietrzak, 
mieszkanka powiatu łęczyckiego.

- Niedawno byliśmy z synem Tobia-
szem w tym miejscu i zauważyliśmy, 
że dopiero co zainstalowany nowy 
sprzęt w siłowni już posiada braki w 
postaci urwanego pedała przy rower-
ku. Nie powinno tak być. Jeżeli ktoś 
chce niszczyć, to niech za to zapłaci. 
Te urządzenia na pewno nie są tanie i 
powinny służyć jak najdłużej.

Trudno nie zgodzić się z taką argu-
mentacją. O komentarz poprosiliśmy 
Arkadiusz Podawczyk, dyrektor 
Zieleni Miejskiej. 

- Na szczęście nie mamy tu do 
czynienia z aktem wandalizmu. 
To uszkodzenie zostało określone 
przez producenta jako usterka i 
niebawem ten brak zostanie uzu-
pełniony - wyjaśnia dyrektor. - 
Niezależnie jednak od tej sytuacji 
myślimy o umieszczeniu kamer na 
drzewach. 

(mku)

UstErka cZy dEWastacja?
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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

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

NAJLEPSZAOFERTAna rynku!

NAJLEPSZAOFERTAna rynku!

Łęczyca

Łęczyca

Zakończono prace 
remontowe na ulicy 

Osiedlowej. Efekt jest widoczny, 
szeroka wyrównana nawierzchnia 
drogi dla ruchu samochodowego, 
parking na kilkanaście miejsc, ale 
chyba zupełnie zapomniano o 
bezpieczeństwie pieszych.

- Może teraz tak jest, że nas, po-
ruszających się na własnych nogach 
traktuje się jak pojazdy - zastanawia 
się z sarkazmem w głosie idąca jezd-
nią kobieta. - Jak widać poruszanie 
się chodnikiem jest niemożliwe, 
chyba że po tym piasku na bosaka.

Podobny pogląd prezentuje idąca 
jezdnią dziewczyna.

- Nie będę omijała stosów płyt 
chodnikowych ustawionych w róż-
nych miejscach i brnęła po piasku, 
jeżeli będę chciała doświadczyć 
kąpieli piaskowej pojadę nad morze 
- komentuje młoda kobieta.

Co dalej z remontem chodnika dla 
pieszych przy ulicy Osiedlowej? - 
pytamy wiceburmistrza Krzysztofa 
Urbańskiego.

-  Wszystk ie inwest yc je na 
mniejszą czy większą skalę re-
alizowane przez samorząd mu-
szą mieć akceptację rady, w tym 
przypadku chodnik dla pieszych 
przy ulicy Osiedlowej należy do 
urzędu miasta i zgodę na jego re-
mont a tym samym skierowanie 
środków finansowych na realiza-
cję zadania należy do wyłącznej 
kompetencji rady. Obecnie, po 
posiedzeniu wspólnym komisji 
rady jest wstępna akceptacja 
radnych, po podjęciu uchwały 
przystąpimy do realizacji zada-
nia - wyjaśnia wiceburmistrz.

(mku) 

Ultimatum burmi-
strza Krzysztofa Li-

pińskiego nie zrobiło najwidocz-
niej na brukarzach większego 
wrażenia. Pomimo wcześniej-
szych zapowiedzi o poważnych 
konsekwencjach związanych z 
nieterminowym zakończeniem 
robót, kilkadziesiąt metrów dro-
gi wciąż jest do zrobienia. Czy 
brukarze z Zieleni Miejskiej w 
przyszłym roku nie będą już wy-
konywać remontów?

- To jest dla mnie dość smutna 
sprawa. Miałem wrażenie, że po 
konkretnej rozmowie w magi-
stracie brukarze wezmą sobie do 
serca moje słowa. Apelowałem do 
nich, aby ul. Broniewskiego była 
zrobiona do końca sierpnia. Tak się 
jednak nie stało, nad czym ubole-
wam. Będę musiał teraz poważnie 

się zastanowić nad przyszłością tej 
grupy zawodowej w Zieleni Miej-
skiej – mówi burmistrz Krzysztof 
Lipiński. 

Przypomnijmy, że włodarz mia-
sta zapowiedział dość poważne 
zmiany dotyczące tego, kto będzie 
w przyszłym roku remontował 
miejskie drogi.

- Nie wycofuję się z tych zapo-
wiedzi. Jeśli tak ma wyglądać praca 
brukarzy, to wolę do takich robót 
angażować firmy zewnętrzne. Zro-
bią to na pewno szybciej – uważa 
burmistrz. 

Co stanie się z brukarzami? Jak 
usłyszeliśmy od K. Lipińskiego mają 
pozostać w Zieleni Miejskiej. 

- Brukarze, jeśli zdecydujemy się 
na zatrudnianie fachowców z ze-
wnątrz, będą po prostu kierowani 
do innych prac na terenie miasta. 

Zadań z całą pewnością nie zabrak-
nie. Dla mnie jest najważniejsze, 
aby szanować pracę i pieniądze 
podatników. Jeśli komuś nie odpo-
wiada praca, to może przecież sam 
zrezygnować – mówi burmistrz 
Krzysztof Lipiński. 

(zz)

Jezdnia gotowa, co z chodnikiem?

Pod nadzorem 
archeologa

Po długiej przerwie na ul. Po-
znańskiej ponownie pojawili się 

robotnicy. Nie wiadomo jednak, jak długo 
potrwają roboty. W każdej chwili mogą 
zostać wstrzymane, bo remont przebiega 
pod archeologicznym nadzorem. 

Łęczyca

Wystarczy, że z ziemi wykopana zo-
stanie ciekawa dla archeologów rzecz a z 
miejsca remont drogi będzie zastopowa-
ny. Inwestycja na Poznańskiej od samego 
początku nie była szczęśliwa. Prace pro-
wadzone były w ślimaczym tempie, aż 
w końcu zostały wstrzymane na prawie 
półtora miesiąca. - Nie ma raczej szans na 
to, abyśmy wyrobili się z tym remontem 
zgodnie z wcześniej ustalonym terminem 
– usłyszeliśmy od jednego z robotników.  

Remont został wznowiony, ale przy 

wykopie czuwa archeolog. 
- Wydaję mi się, że na tym odcinku nie 

będzie w ziemi nic ciekawego. Jednak 
przy kościele można się już spodziewać 
jakichś ciekawych odkryć – mówi arche-
olog. - Zobaczymy. 

Kazimierz Pasternak mieszka przy ul. 
Poznańskiej. 

- Z tymi robotami to jakiś cyrk. Dobrze, 
że w końcu zaczęli. Oby tylko jak najszyb-
ciej skończyli. 

(zz)
W czwartek ruszyły prace na ul. 
Poznańskiej 

Pan Kazimierz 
ma nadzieję, 
że remont 
szybko się 
zakończy 

Nie zdążyli z Broniewskiego. 
Jakie konsekwencje dla brukarzy?

Ulica Broniewskiego nie 
została jeszcze do końca 
wyremontowana
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Gm. Grabów 

W związku z zakończeniem prac związanych z utwo-
rzeniem boiska do gry w boule w Parku Miejskim w 

Łęczycy w ramach II etapu zadania pn. „Rewaloryzacja zabytko-
wego Parku Miejskiego w Łęczycy”, jednostka budżetowa „Zieleń 
Miejska” w Łęczycy zaprasza wszystkich zainteresowanych grą.
W celu wypożyczenia kul do gry należy zadzwonić pod numer 24-
721-03-47 lub przyjść (wraz z dowodem tożsamości) do pokoju nu-
mer 51 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy w godzinach 7.00 – 15.00 od 
poniedziałku do piątku. 

Wspólnie z Projektem KANAPA - czyli z klatki do chatki Prezes 
Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Amanda 

Chudek po raz kolejny odwiedziła Schronisko dla Zwierząt w Łęczycy. 
Tym razem w sesję promującą adopcje zwierząt włączył się burmistrz 
Krzysztof Lipiński oraz zastępca burmistrza Krzysztof Urbański, a także 
przedstawiciele Straży Miejskiej oraz pracownicy schroniska. Zwierza-
kom zgodziła się też pomóc pisarka i ilustratorka książek Ewa Łazowska. 
Być może, dzięki dużemu zaangażowaniu, ponad 70 psów czekających 
w Schronisku dla Zwierząt w Łęczycy znajdzie nowe, kochające domy. 

Boisko do gry w boule 
w Parku Miejskim już działa

Sesja zdjęciowa w murach zamku

Łęczyca 

Łęczyca 

Odwiedzamy 
jedną z fi rm zaj-

mujących się dystrybucją mate-
riałów opałowych i środków do 
produkcji rolnej w Borucicach. 

- Zainteresowanie zakupem wę-
gla, miału węglowego, ekogroszku 
jest, ale zdecydowanie mniejsze niż 
w porównywalnym okresie roku 
ubiegłego - mówi  Elżbieta Więtczak, 
właścicielka. - Ta tendencja była już 
zauważalna w czerwcu, bo zwycza-
jowo w tym miesiącu nie ma jeszcze 
sezonu grzewczego, toteż i ceny na 
węgiel i inne materiały opałowe są 
nieco niższe, a więc i zaintereso-
wanie klientów też większe. Nie-
stety, w tym roku rolnicy, bo oni są 
głównymi nabywcami towarów w 
naszym składzie, narzekają na suszę, 
niższe plony i niekorzystne warunki 
zbytu. Problem ten dotyczy nie tylko 
sprzedaży materiałów opałowych, 
ale także nawozów sztucznych. 

Rolnicy kupują zdecydowanie 
mniej, bo jak tłumaczy nasza roz-
mówczyni, trwająca już od dwóch 
lat susza powoduje, że nawozy 
rozsiewane na polach słabo się roz-
puszczają i tym samym w znacznie 
mniejszym stopniu mogą być wy-
korzystane przez rośliny uprawne. 
Obecnie za tonę węgla kamiennego 
trzeba zapłacić ok. 800 zł, za tonę 
miału  ok. 500 zł a za tonę ekogrosz-
ku, w zależności od parametrów 
średnio od  750 do 850 zł.

(mku)

Spółdzielnia Mleczarska w Topoli 
Królewskiej została zlikwidowana w 
lipcu 2014 roku, ale to nie znaczy, że 
skończyły się kłopoty rolników, by-
łych dostawców mleka. Postanowili, 
że zwrócą się o pomoc do ministra 
sprawiedliwości.                                                                  

- Prosimy ministra Ziobro o za-
interesowanie się naszą sprawą, 
ponieważ dotychczasowe działania 

organów wymiaru sprawiedliwości 
w Łęczycy  i w Łodzi, nie przyniosły 
żadnych rezultatów - mówi Julian 
Szubski, były członek rady nadzor-
czej mleczarni. - Nam, producentom  
mleka, trudno było ocenić w sposób 
właściwy działania prezesa Tomasza 
Zachmana. Niestety to one doprowa-
dziły do upadku spółdzielni w lipcu 
2014 roku. 

Kupują mniej 
węgla i nawozów

Na mocy tegorocznego postano-
wienia Sądu Rejonowego dla Łodzi 
– Śródmieścia XX Wydziału Gospodar-
czego – Krajowego Rejestru Sądowego  
ustanowiono kuratora w osobie byłego 
przewodniczącego rady nadzorczej 
Zygmunta Budnera w celu podjęcia 
czynności zmierzających do powołania 
likwidatora spółdzielni.  Komornik 
sądowy powiadomił jednego z człon-
ków byłej rady nadzorczej o terminie 
odebrania rzeczy na wniosek wierzy-
ciela  Agnieszki Zachman. Ostatecznie 
wskutek interwencji rolników, byłych 
dostawców mleka, nie dokonano od-
bioru rzeczy.

- Nie przyjąłem funkcji kuratora, 
bo to jest zadanie ponad moje siły. Nie 
zmienia to faktu, że i tak różne instytu-
cje jak inspekcja weterynaryjna, ZUS 
zwracają się do mnie po wyjaśnienia 
– mówi Zygmunt Budner. - W mini-
strze nasza ostatnia nadzieja, bo jak tu 
wierzyć w praworządność w tym kraju, 
jeśli nieuczciwy człowiek ma większe 
prawa, niż my – ciężko pracujący rol-
nicy, którym nie zapłacono do tej pory 
za wyprodukowane  mleko. 

- Wierzymy, że nasza sprawa zo-
stanie rozpatrzona - dodaje  Anna 
Kowalska, członek byłej spółdzielni 
mleczarskiej.

(mku)

Radosław 
Stańczyk 

Julian Szubski

Marek i Anna 
Kowalscy

Rolnicy piszą do ministra 
sprawiedliwości 
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Łęczyca 
Łęczyca, gm. Parzęczew

materiał promocyjny

Dożynki 2016

Drodzy Rolnicy!
Uroczystości dożynkowe to Święto Dziękczynienia na 

trwałe wpisane w naszą Polską tradycję. Od wieków to czas 
radości z dobrze wykonanej pracy. To ta że okres, w którym 
wyrażamy wdzięczność Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie 
zebrane plony, z prośbą łaski o przyszłe dobre zbiory. Bochen 
chleba i prezentowane wieńce dożynkowe są wyrazem dumy 
z plonów i darem Rolników ukazującym wielki sens i trud 
wkładany w codzienną ciężką pracę. 

Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodni-
czący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przede 
wszystkim rolnik, uważam dbałość o dobro mieszkańców 
wsi za priorytet. Wspieram i współpracuję z Rolnikami,  
w taki sposób, aby chleba naszego powszedniego starczyło 
dla wszystkich i zabiegam o to, aby polski bochen był dzie-
lony sprawiedliwie.

Pragnę wyrazić szczególny szacunek dla Państwa pracy  
i podziękować za całoroczny trud, który przynosi niezbędne 
do życia dary ziemi. Rolnikom oraz ich rodzinom życzę Bło-
gosławieństwa Bożego, zdrowia, pomyślności i aby Państwa 
praca przynosiła oczekiwane plony i dawała satysfakcję.

Szczęść Boże!
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Przemysław Błaszczyk

- Chciałabym wiedzieć 
- słyszymy w słuchaw-

ce redakcyjnego telefonu - czy 
jest nadzieja na funkcjonowanie 
kasy biletowej na dworcu PKP w 
Łęczycy. 

Do redakcji zadzwoniła Ewa 
Szcześniak z Łodzi.

- Do Łęczycy często jeżdżę z 
dziećmi do rodziny. Dworzec 
jest ładny, estetyczny, można 
usiąść, ale niestety,  nie można 
kupić biletu, bo kasa nieczynna. 
Oczywiście bilet należy kupić 
bezzwłocznie po wejściu do po-
ciągu, aczkolwiek z pakunkami 
i dwojgiem małych dzieci to jest 
już nie lada kłopot, bo trzeba 

odszukać konduktora albo za-
kupić bilet w automacie - żali się 
pani Ewa.

W sprawie dzwonimy do kolei.
- Nie ma takiej możliwości i nie 

będzie jej w przyszłości, aby na 
dworcu w Łęczycy była kasa bile-
towa - mówi Marta Markowska, 
rzecznik prasowy Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. -  Bilety można 
nabyć u konduktora albo w auto-
macie w pociągu. Takie rozwiązanie 
wynika z ograniczeń finansowych.

Nie wiadomo jednak w jakim celu 
w dworcowym budynku urządzo-
no pomieszczenie oznaczone jako 
kasa biletowa. 

(mku)

Czy na dworcu będzie kasa?

W lesie w pobliżu jed-
nostki wojskowej w 
Leźnicy Wielkiej pijana 
38-latka urodziła no-
worodka, który również 
miał we krwi alkohol. 
Stężenie procentów u 
niemowlęcia wyniosło 
prawie 2 promile. To za-
bójcza dawka dla nowo 
narodzonego dziecka. 

Sprawa w y wołuje 
ogromne emocje. Jak się 
dowiedzieliśmy 38-let-
nia ciężarna przed wy-
padem do lasu piła w 
nocy alkohol ze znajo-
mymi. Policjantom mia-
ła po wytrzeźwieniu po-
wiedzieć, że wypiła litr 
wódki. Rano poszła do 
lasu na grzyby. Rodzącą 
kobietę znalazł przy-
padkowy spacerowicz, 
który natychmiast zadzwonił po 
pogotowie.

- Policjanci zostali powiadomie-
ni przez pracowników szpitala w 
Łęczycy o przyjęciu na oddział 
38-letniej kobiety z nowo narodzo-
nym niemowlęciem. Jak ustalili 
funkcjonariusze, kobieta w chwili 
przyjęcia do szpitala miała 0,26 
promila alkoholu w organizmie, a 
niemowlę 1,77 promila – informuje 

mł. asp. Magdalena Czarnacka, 
rzecznik policji w Zgierzu. 

Noworodek został ze szpitala w 
Łęczycy przewieziony do jednej z 
łódzkich lecznic. Medycy mówią o 
cudzie. W takim stanie noworodek 
teoretycznie ma minimalne szanse 
na przeżycie. Dziewczynka waży-
ła zaledwie 1600 gr. Urodziła się 
jako dziecko donoszone. 

- Zostało wszczęte postępowa-
nie w kierunku narażenia dziecka 

na niebezpieczeństwo utraty zdro-
wia lub życia. Matce grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności – dodaje M. 
Czarnacka.

W czwartek matka noworodka 
samowolnie opuściła szpital. Choć 
policja sprawdza okoliczności tego 
zdarzenia, to formalnie kobieta nie 
ma jeszcze postawionych zarzu-
tów. Prokuratura nie zastosowała 
wobec 38-latki aresztu. 

(zz)

Najpierw wypiła, później urodziła 
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Gm. Poddębice 

Gm. Poddębice 

Poddębice 

Uniejów 

Poddębice

Młodzież z Zespołu Szkół w 
Uniejowie rozpoczęła nowy rok 
szkolny od wf-u z lekkoatletą 
Arturem Partyką. Uczniowie 
mogli osobiście spotkać się ze 
srebrnym medalistą olimpijskim, 
który opowiedział młodzieży jak 
wygląda sportowa przygoda i na 
czym polega praca sportowca. 
Udowodnił na swoim przykładzie, 
że historia każdego olimpijczyka 
zaczyna się w szkole podstawowej 

i że najważniejsze, to mieć chęci 
i zapał do pracy. Wielką atrakcją 
spotkania była możliwość obej-
rzenia prawdziwego medalu 
olimpijskiego. Artur Partyka 
przywiózł ze sobą na spotkanie 
srebrny medal olimpijski zdobyty 
w Atlancie w 1996 r. Można było 
przez chwilę poczuć się jak mistrz 
dekorując się medalem i robiąc 
sobie pamiątkowe zdjęcia.

(ps) 

Cz y krewni 
pracowników 

biura ARiMR nielegalnie pobierali 
dopłaty?

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
bada sprawę pobierania dopłat obsza-
rowych za użytkowane grunty przez 
rodziny pracowników biura powia-
towego ARiMR w Bałdrzychowie.

Śledztwo to wynik zawiadomie-
nia, jakie wpłynęło do CBA po kon-
troli w poddębickim oddziale agencji. 

Jak podaje „Tygodnik Rolniczy” 
Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Łódz-
kiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
przeprowadziło w dniach 13 kwietnia 
– 8 lipca 2016 r. kontrolę doraźną w 
biurze powiatowym w Bałdrzychowie. 
Kontrola miała na celu sprawdzenie in-
formacji o ewentualnych nieprawidło-
wościach w zakresie wykorzystywania 
informacji zawartych w systemie 
informatycznym przez niektórych 
pracowników biura powiatowego, 
dotyczących wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich składanych w 
latach 2012–2015.

Jak się dowiedzieliśmy roczne 
kwoty dopłat przekraczają 100 tysięcy 
złotych.

Z wniosków pokontrolnych, przy-
gotowanych przez Biuro Kontroli i 
Bezpieczeństwa (BKiB) wynika, że 
obsługa kontrolowanych wniosków o 
przyznanie płatności bezpośrednich 
była niezgodna z obowiązującymi 
procedurami. Kontrola została za-
kończona 8 lipca 2016 r., jednakże cały 
czas ujawniane są nowe okoliczności. 

Żaden z beneficjentów, których wnio-
ski o przyznanie dopłat bezpośred-
nich zostały objęte kontrolą BKiB, nie 
był pracownikiem ARiMR. Sprawą 
zajęła się prokuratura w Poddębicach. 
– Podjęliśmy czynności w związku 
z zawiadomieniem o możliwości 
popełnienia przestępstw lub nad-
użyć, złożonym przez łódzki Oddział 
Regionalny ARiMR – mówi Marek 
Wojtysiak, zastępca prokuratora 
rejonowego w Poddębicach. – W 
trakcie przeprowadzonej kontro-
li wewnętrznej wyszło na jaw, iż 
osoby blisko spokrewnione z pra-
cownikami biura w Bałdrzychowie 
pobierały dopłaty obszarowe za 

grunty, co do których istnieje podej-
rzenie, że nie miały tytułu prawnego.  
Sprawa dotyczy okresu sprzed 2015 
r., kiedy przepisy nie zabraniały 
bezumownego uprawiania grun-
tów należących do Skarbu Państwa 
i pobierania z tego tytułu dopłat 
obszarowych. Zbadać jednak należy, 
czy pracownicy agencji nie naduży-
wali stanowisk i nie wykorzystywali 
posiadanych informacji w celu osią-
gnięcia prywatnych korzyści, np. 
wskazując określone grunty bliskim, 
weryfikując ich wnioski czy kontro-
lując uprawy.

(ps)
źródło: Tygodnik Rolniczy

Po kilku godzi-
nach od zgło-

szenia odnaleziono 53-latka. 
Mężczyzna cały i zdrowy wrócił 
pod opiekę rodziny. Zaginione-
go szukali policjanci, strażacy i 
mieszkańcy. Pieszo przeczesywa-
no lasy, dukty leśne oraz okolice 
zbiorników wodnych. Wykorzy-
stano również psa tropiącego.

- 31 sierpnia o godzinie 21.40 
dyżurny poddębickiej komendy 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie o 
zaginięciu 53-letniego mężczyzny 
cierpiącego na padaczkę i niepełno-
sprawnego umysłowo. O zaginięciu 
powiadomił jego brat, który podał, 
że w tym dniu około godziny 15.00 
mężczyzna wyszedł z domu nie 
informując gdzie się udaje i do tej 
pory nie wrócił oraz nie nawiązał 
kontaktu z rodziną. Prowadzone 
przez rodzinę poszukiwania nie 
przyniosły rezultatu. Natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia policjan-

ci ruszyli w teren. W działaniach 
wykorzystano również psa tropią-
cego z jednostki policji z Piotrkowa 
Trybunalskiego. W szeroko zakro-
joną akcję poszukiwawczą włączyli 
się także strażacy i bliscy zaginione-
go. Policjanci z Poddębic wnikliwie 
sprawdzali pobliskie domostwa, 
pustostany, przeczesywano kom-
pleksy leśne, dukty oraz okolice 
zbiorników wodnych. 1 września 
tuż przed godziną 7.00 policjanci 
otrzymali informację, że zaginiony 
53-latek został odnaleziony przez 
jednego z członków rodziny – mówi 
st. asp. Elżbieta Tomczak. 

Okazało się, że mężczyzna sie-
dział skulony na łące kilkaset 
metrów od miejsca zamieszkania. 
Powiadomiona załoga karetki po-
gotowia, która przybyła na miejsce, 
sprawdziła stan zdrowia 53-latka. 
Na szczęście okazało się, że męż-
czyźnie nic się nie stało. 

(ps)

Sandra buduje halę
Będzie praca! Właśnie rozpoczęły się roboty przy budo-
wie hali produkcyjno – magazynowej. Zakłady Przemysłu 

Pończoszniczego „Sandra” zgłosiły zapotrzebowanie na pracowników. 
Potrzeba blisko 50 osób. Hala ma być gotowa za 3 miesiące. Do tego 
czasu zakład musi skompletować załogę. W tej chwili firma zatrudnia 
około 150 pracowników. 

(ps)

artur Partyka w Uniejowie 

Szczęśliwy finał poszukiwań
„ Z ł o t y  P u z o n 
2016” to kolejna już 

edycja festiwalu orkiestr dętych.  
Festiwal od kilku lat ma cha-
rakter imprezy kulturalnej, po-
pularyzującej muzykę orkiestr 
dętych oraz wymianę doświad-
czeń muzyków. 

Tegoroczny program festiwalu 
obejmował prezentację dorobku ar-
tystycznego zaproszonych orkiestr 
z: Poddębic, Zadzimia, Dalikowa, 

Festiwal orkiestr dętych

Skierniewic i Górki Pabianickiej oraz 
Mażoretek „Dalia” z Poddębic. Pod-
czas koncertu można było usłyszeć 
utwory wykonane w tradycyjnych 
aranżacjach jak i wspólne, integra-
cyjne wykonanie światowych hitów 
przez blisko 200 muzyków. Efekt 
prezentowanych utworów potę-
gowały pokazy światła, które były 
doskonałym dodatkiem podczas 
nocnego koncertu. 

(ps)

CBA w biurze ARiMR

Prokurator Marek Wojtysiak informuje o postępowaniu ws. 
ARiMR w Bałdrzychowie  

1 września mieszkań-
cy Uniejowa oddali 

hołd ofiarom działań wojennych 
w dzień 77 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Na Rynku Miej-
skim w Uniejowie przed pomni-
kiem Bohaterów Września 1939 
r. odbyły się gminne obchody 
tej rocznicy.

Uroczystości patriotyczne po-
przedziła msza św. w kolegiacie, 

podczas której wierni modlili się 
w intencji Ojczyzny oraz uczniów 
rozpoczynających tego dnia nowy 
rok szkolny 2016/2017. Po za-
kończeniu mszy św. mieszkańcy 
gminy i zaproszeni goście przeszli 
pod pomnik Bohaterów Września 
1939 r. W czasie uroczystości został 
odczytany apel pamięci, złożone 
zostały kwiaty przez poszczególne 
delegacje. Obchody czwartkowej 

uroczystości uświetnił udział 
Wojskowej Asysty Honorowej I 
Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy 
Wielkiej.

(ps)

Obchody 1 września 
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W miejsco-
wości Drwa-

lew, na prostym odcinku drogi, 
doszło do groźnego wypadku. To 
cud, że nikt nie zginął. Kierowca audi, 
aby uniknąć zderzenia z motocykli-
stą, musiał zjechać do przydrożnego 
rowu.

- Nie miałem szans go wyminąć. 
Na drodze robił jakieś dziwne kółka. 
Chciał chyba skręcić w prostopadłą 

drogę – usłyszeliśmy od kierowcy 
audi. 

Policjanci potwierdzili, że motocykli-
sta zachował się nieodpowiedzialnie.

- Wymusił pierwszeństwo – mówi 
funkcjonariusz. - Został przewieziony 
do szpitala.

Prowadzącemu auto osobowe i pa-
sażerom nic się nie stało. Na miejsce, 
oprócz policji, przyjechali też strażacy. 

(ps)

W miejscowo-
ści Człopy kie-

rujący vw passatem z niewyja-
śnionych dotąd przyczyn zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i 
uderzył w betonowy 
przepust na drodze. 
Śmierć na miejscu 
poniósł 19-letni pa-
sażer a kierujący w 
stanie ciężkim został 
przetransportowany 
śmigłowcem ratow-
niczym do szpitala w 
Łodzi.

- Policjanci, którzy 
przybyli na miejsce 
wstępnie ustalili, że 
19-letni mieszkaniec 
powiatu poddębickiego 
kierując samochodem 
osobowym na pro-
stym odcinku drogi z 
nieustalonych dotąd 
przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i uderzył 
w betonowy przepust. W wyniku 
zdarzenia śmierć na miejscu po-

niósł 19-letni pasażer z powiatu 
tureckiego, natomiast kierujący 
vw w stanie ciężkim został prze-
transportowany do szpitala w Ło-
dzi. Od 19-latka pobrano krew do 

badań. Policjanci pod nadzorem 
prokuratora rejonowego ustalają 
okoliczności tego tragicznego 

zdarzenia – mówi st. asp. Elżbieta 
Tomczak, rzecznik policji w Pod-
dębicach.

W Uniejowie wielu komentuje 
dramat.

- Znałam dobrze 
Kamila – usłysze-
liśmy od starszej 
mieszkanki. -  Jego 
mama pracuje w 
szpitalu w Turku. 
Kamil był dobrze 
wychowanym, kul-
turalnym chłopcem. 
To ogromne nie-
szczęście. Z tego co 
wiem, to tego dnia 
Kamil jechał z kolegą 
do pracy. Nie mam 
pojęcia co się stało i 
dlaczego auto wy-
lądowało w rowie? 
Zresztą, nawet jeśli 
poznamy okoliczno-
ści tego wypadku, 

to niestety Kamilowi życia nikt 
nie wróci...

(ps)

Wielu mieszkańców, spoglądając na nekrolog 19-latka, komentowało tragedię

O krok od nieszczęścia 

Miła nie do poznania
W zdecydowanej większości 
mieszkańcy dobrze oceniają 

kończący się już remont ulicy Miłej. Jedynym 
mankamentem są niektóre słupy pozostawione 
w pasie przeznaczonym na parking.
- Teraz ulica wygląda tak, jak należy – cieszy 
się Paweł Rogalewicz. - Najważniejsze jest to, 
że już nie będzie kłopotów z zaparkowaniem 
auta. Wcześniej samochodów było tutaj sporo 
a znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cu-
dem. W pobliżu jest szkoła i zakład pracy. Poza 
nowymi miejscami parkingowymi, położony 
został asfalt, chodniki i krawężniki. 

(ps)

W zdecydowanej większości 
mieszkańcy dobrze oceniają 

kończący się już remont ulicy Miłej. Jedynym 
mankamentem są niektóre słupy pozostawione 

- Teraz ulica wygląda tak, jak należy – cieszy 
. - Najważniejsze jest to, 

że już nie będzie kłopotów z zaparkowaniem 

BIG BROTHER NA WSI
Gm. Wartkowice Monitor na 

którym wi-
dać obraz wiejskiej drogi i pobli-
skich zabudowań stoi w głównym 
pokoju państwa Pągowskich. W 
Krzepocinku nie ma drugiego tak 
zabezpieczonego domu. Małżeń-
stwo nie ukrywa tego, że kamery 
zostały założone z powodu sąsia-
dów. - Boimy się ich, a poza tym 
w razie jakichś nieprzewidzianych 
zdarzeń musimy mieć na wszystko 
dowody – usłyszeliśmy.

O jakich sytuacjach mówi Anna 
Pągowska? Zdaniem naszej Czy-
telniczki sąsiedzi uprzykrzają im 
życie. Do tego stopnia, że w sprawę 
zaangażowana była już wielokrot-
nie policja, prokuratura a ostatnio 
nawet sąd. 

- Musiałam zgłosić z powódz-
twa cywilnego sprawę do sądu 
przeciwko sąsiadom – mówi pani 
Anna. - To nie mieści się w głowie, 
co oni wyprawiają. Wyzywają 
mnie od najgorszej, pokazują 
wulgarne gesty, niszczą nasze 
mienie. Kamery zostały 
założone nie dlatego, aby 
ich śledzić. Po prostu tych 
wszystkich obraźliwych 
gestów było już za dużo. 
Dlatego zdecydowaliśmy 
się na ten monitoring. 

A. Pągowska w emocjonal-
ny sposób opisuje relacje z 
sąsiadami. Co jakiś czas łzy 
spływają po jej policzkach.

- Jestem bardzo wrażliwa 
i po prostu to przeżywam. 

Wszystko zaczęło się od tego, że 
zaczęliśmy remontować dom. 
Trudno w to uwierzyć, ale sąsia-
dom to się nie spodobało. Zazdrość 
sprawiła, że zaczęli nam dokuczać 
i z każdym miesiącem było coraz 
gorzej. To już jedenasty rok jak trwa 

między nami konfl ikt. Niedawno 
zniszczyli nam ogrodzenie elek-
tryczne. Wyrywają kołki z pola, 
przy których są na łańcuchach 
krowy. Nie wspomnę już o tym, że 
dochodzi do rękoczynów. Zostałam 
pobita przez męża pani Cz. (nazwi-
sko do wiadomości redakcji). Nie 
lepszy jest ich syn. Założyłam mu 
sprawę o nękanie.

- Żona faktycznie bardzo to 
przeżywa, ale nie ma się co dziwić 

– mówi 
Stanisław Pągowski. - Ra-
czej nie ma możliwości, żeby-
śmy pogodzili się z sąsiada-
mi. Za daleko to zaszło. 

Zupełnie ina-
czej przedstawia 
sprawę Zdzisła-
wa Cz.

- Nie będę się 
zniżać do ich poziomu 
i powiem krótko. To 
wszystko, co oni mó-
wią to stek kłamstw. 
Nie mam zamiaru w 
szczegółach odnosić 
się do każdej z tych 
bzdur, bo to nie o to 
chodzi. Szkoda na 
to czasu. Nigdy ich 
nie obrażaliśmy, a 
tym bardziej nie było 

ż a d n e g o 
pobicia. To nonsens, że posądzają 
nas o kradzież pastucha. Raczej 
zgody między nami nie będzie...

(ps)

Anna Pągowska - „od 
tych kłótni poważnie się 
rozchorowałam”

Monitoring 
jest niezbędny 
– twierdzi pani 
Anna 

Małżeństwo skarży 
się na 
sąsiadów. 
Konfl iktem zajmie się 
sąd 

traGEdIa. ZGINĄŁ 19-LatEk

Samochód w wyniku zderzenia z przepustem został kompletnie zniszczony 
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 201: Cnota szlachectwo daje.

UŚMIEcHNIj sIĘ
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UŚMIEcHNIj sIĘ
* Klient podchodzi do właściciela 
pubu. 
- Szefi e! Ile litrów piwa dziennie sprze-
dajecie? 
- A, tak ze 200 litrów. 
- A nie chcielibyście sprzedawać ze 
300 litrów dziennie? 
- No pewnie! A jak to zrobić? Ma pan 
jakąś radę? Pomysł? 
- Mhm... nalewajcie pełne kufl e. 

* * * 
* Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. 
Podchodzi policjant i pyta: 
-Co tam masz? 
-Sprzedaję pestki z jabłek. 
-A do czego służą?... 
-Po zjedzeniu jednej człowiek staje się mądrzejszy. 
-A po ile je sprzedajesz? 
-15 zł za sztukę. 
-Daj mi jedną. 
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi: 
-Poczekaj chwilę! Za 15 zł mogłem kupić kilka kilo jabłek 
i mieć z nich mnóstwo pestek zamiast jednej! 
-Widzi Pan? Już poskutkowało. 
-Rzeczywiście. Daj jeszcze dwie. 

* * * 
* Przychodzi baba do lekarza ze spuchnięta twarzą.
- Co, pszczoła? - pyta lekarz.
- Uhmmm.
- Użądliła?
- Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił. 

* * *
* Baca wprowadził swoją teściowa na szczyt Giewontu i 
mówi do niej:
- Słuchoj mnie kobito. Mój dziadziuś swoją teściową w 
Dunajcu utopił,
mój tatuś swoją teściową ciupaską zaciukał, a jo Cie 
kobito puscom wolno... 

* * *
* Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole: 
- Czego nowego się dowiedziałeś w szkole? - pyta tata. 
- Że inne dzieci mają znacznie większe kieszonkowe. 

ZUPA 
KASZTANOWA
Składniki:
250 - 300 g kasztanów jadalnych
seler naciowy (kawałek)
30 g masła, 3 łyżki śmietany, 1 l 
bulionu
grzanki z pokrojonego w kostkę 
chleba, jak w przepisie zupa grzy-
bowa

Etapy przygotowania:
Kasztany naciąć na krzyż, zrumienić 
na patelni, zdjąć łupinkę. Następnie 
gotować w wodzie przez minimum 
10 min., odcedzić, obrać z brązowej 
skórki. Przygotowane kasztany wraz 

z selerem zalać bulionem i gotować 
ok. 1 godz. Potem zmiksować, wymie-
szać z masłem i śmietaną. Podawać z 
grzankami. Grzanek nie można wrzu-
cić wcześniej. Grzanki należy podać w 
osobnym naczyniu, aby w zupie były 
chrupiące.

ŁOSOŚ Z TYMIANKIEM I CUKINIĄ
Składniki:
płat łososia
1-2 cukinie
2-3 ząbki czosnku
1 łyżeczka suszonego tymianku
świeże zioła: oregano, tymianek lub 
rozmaryn
oliwa z oliwek
2 łyżki masła

Etapy przygotowania:
Piekarnik rozgrzewamy do 200 
stopni C. Łososia dokładnie myjemy 
(usuwamy ewentualne ości). Cukinię 
kroimy w talarki. W 1/4 szklance 
oliwy mieszamy suszone zioła (np. 
rozmaryn lub tymianek) oraz sól 
morską. Naczynie żaroodporne sma-
rujemy masłem, przekładamy rybę, 

dorzucamy pokroją cukinię i całość 
skrapiamy oliwą z ziołami. Dodajemy 
wyciśnięty czosnek i kilka kropel soku 
z cytryny. Na końcu możemy dodać 
świeże zioła i łyżkę masła. Pieczemy 
ok. 25 minut.
Wskazówki: 1. Cukinię możemy do-
datkowo posypać np. suszonym chilli 
lub innymi ulubionymi przyprawami 
(warto pamiętać, że bez dodatkowych 
przypraw, w smaku może być mdła). 2. 
Jeżeli mamy pod ręką butelkę białego 
wina, to również warto dodać 1/4 
szklanki. 3. Zamiast cukinii można do-
dać brokuły. 4. Jeżeli chcemy wersję 
bardziej kaloryczną, dodajmy przed 
pieczeniem kilka łyżek śmietany.

SERNIK NA ZIMNO Z SERKIEM 
MASCARPONE

Składniki:
serek Mascarpone - 500 g
śmietana 36% - 400 g
masło ekstra - 90 g
borówki amerykańskie - 250 g
maliny - 250 g
ciasteczka owsiane - 200 g
galaretka malinowa - 1 opakowanie
gorąca woda - 400 ml
migdały - 100 g
żelatyna - 15 g
woda - 60 ml
cukier - 150 g 

Etapy przygotowania:
Ciasteczka owsiane kruszymy, a na-
stępnie dodajemy do nich drobno 
posiekane i podprażone wcześniej 
na suchej patelni migdały. Całość 
uzupełniamy o rozpuszczone ma-
sło. Czekamy ok. 0,5 h, aby masło 
stężało. Masę przekładamy do 
tortownicy i lekko ubijamy dłonią. 
Żelatynę rozpuszczamy w wodzie, 
pozostawiamy, by stężała. 75 g cukru 
ubijamy ze śmietaną, drugą połowę 

dodajemy do serka mascarpone. 
Ucieramy na gładką masę. Żelatynę 
dodajemy do serka mascarpone i 
mieszamy razem z ubitą wcześniej 
śmietaną. Tortownicę pokrywamy 
ciasteczkami owsianymi, wylewamy 
przygotowaną masę. Na wierzchu 
układamy owoce – borówki amery-
kańskie oraz maliny. Sernik umiesz-
czamy w lodówce, czekamy ok. 3 h. 
W czasie gdy sernik jest w lodówce, 
galaretkę rozpuszczamy w 400 ml 
wody i odstawiamy do wystygnięcia. 
W momencie gdy galaretka zacznie 
tężeć, zalewamy sernik z owocami 
i ponownie wkładamy do lodówki 
na kilka godzin – aż do zastygnięcia. 
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Po raz ósmy na zamku w Besiekierach odbył się rycerski turniej. Ruiny zamku przyciągnęły znakomitych 
łuczników i rycerzy, którzy rozegrali emocjonujące turnieje. Nie zabrakło przebrań z dawnej epoki, hi-
storycznej broni a także przedmiotów codziennego użytku. W zamkowych ruinach każdy mógł poczuć 
ducha dawnych czasów. Punktem kulminacyjnym sobotniej imprezy była inscenizacja bitwy o zamek.

tekst i fot. (mku) 

Rycerze zjechali do Besiekier 
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ogłoszenie

Ozorków 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki 
serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie 

pt. „WAZON – Wsparcie aktywności, zaradności osób niepełnosprawnych” 
realizowanego w ramach zadania publicznego współfinansowanego

ze środków Województwa Łódzkiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (42) 277 17 73

Rekrutacja trwa od 22.08.2016 r. do 16.09.2016 r.

Kierujący fordem 
escortem jadąc ul. 

Traugutta w kierunku ul. Sta-
rzyńskiego uderzył w zaparko-
wany na ulicy samochód volvo. 
Pojazd w wyniku siły uderzenia 
przemieścił się do tyłu i uderzył 
w parkujący samochód citroen. 
Ford escort przewrócił się na 
dach i uderzył w zaparkowane-
go po drugiej stronie ulicy forda 
mondeo. 

Jedynie w samochodzie citro-
en znajdowali się pasażerowie w 
wieku 40, 13 i 15 lat, jednak nie 
korzystali z pomocy medycznej. 
Jak ustalili policjanci sprawca 

zdarzenia - 36-letni mieszkaniec 
powiatu zgierskiego - był pod 
wpływem alkoholu. Przepro-
wadzone badanie wykazało, że 
miał 2,38 promila alkoholu w 
organizmie. 

- Kierujący został przez policjan-
tów zatrzymany. Po wytrzeźwie-
niu usłyszy zarzuty kierowania 
samochodem w stanie nietrzeź-
wości, za co grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. Za spo-
wodowanie kolizji został ukarany 
mandatem karnym – informuje 
mł. asp. Magdalena Czarnacka, 
rzecznik zgierskiej policji. 

(stop) 

To smutne, że niektórzy dopusz-
czają się takich czynów. Wierzący 
nie potrafią tego zrozumieć. Kilka 
dni temu zniszczona została przy-
drożna kapliczka. Ktoś oderwał ją z 
pnia gruszy i rzucił o ziemię. Wokół 
drzewa pełno było butelek po alko-
holu. Również niedawno nieznany 
sprawca otruł psa należącego do 
księdza proboszcza. 

Kapliczką opiekuje się m.in. Janina 
Michalak. Mieszkanka Leśmierza 
pierwsza zauważyła dewastację.

- Rozpłakałam się, jak zobaczyłam 
roztrzaskaną kapliczkę. Jak tak moż-
na? Czy teraz ludzie nie boją się Boga? 
Czy uważają, że wszystko można? To 
niepojęte – mówi nie ukrywając emocji 
pani Janina. 

Kapliczka jest w Leśmierzu wyjątko-
wo czczona. Według opowieści miesz-

kańców związane jest z nią niezwykłe 
zdarzenie.

- Dawno temu była burza z pioru-
nami. Jeden z piorunów uderzył w 
drzewo na którym wówczas przy-
twierdzona była kapliczka. Nic jej się 
nie stało, ale drzewo uschło. Po jakimś 
czasie blisko tego uschniętego drzewa 
sama wysiała się gruszka. Mówimy, 
że to Maryja Panna wybrała sobie tę 

gruszkę – słyszymy od J. Michalak. 
Kapliczka ma blisko 100 lat. Na szczę-

ście udało się ją naprawić. 
- Mój mąż poskładał kapliczkę. Mam 

nadzieję, że nie powtórzy się już coś 
takiego. Nasz proboszcz mówił o tej 
dewastacji podczas mszy. Wspomniał 
też o swoim otrutym psie. Jesteśmy 
wszyscy zbulwersowani tym, co 
dzieje się w Leśmierzu – dodaje Janina 
Michalak. 

Kolejny mieszkaniec nie szczędzi 
słów krytyki. 

- Pies proboszcza nie był agresywny. 

Być może wyglądał groźnie, bo to był 
owczarek, ale łagodny. Nie ma wytłu-
maczenia dla takich działań. Dlaczego 
dochodzi do takich sytuacji? - pyta 
mężczyzna. 

Nie da się ukryć, że proboszcz miej-
scowej parafii ma tylu samo zwolen-
ników, co przeciwników. Niektórzy 
nie mogą mu wybaczyć podejścia do 
zmarłych, którzy za życia nadużywali 
alkoholu. W Reporterze opisaliśmy 
już kontrowersyjną sprawę dotyczącą 
pochówku jednego z mieszkańców, 
rodzinie któremu proboszcz odmówił 
ostatniego pożegnania w kościele. 
Być może powodem ostatnich dra-
matycznych zdarzeń były właśnie 
wcześniejsze sytuacje. Nic jednak nie 
usprawiedliwia dewastacji kapliczki i 
otrucia psa. 

(stop) 

karambol na traugutta Skandal w Leśmierzu. Zdewastowali 
kapliczkę, otruli psa proboszcza 

Janina Michalak pierwsza 
zauważyła dewastację kapliczki 

Kapliczka została naprawiona 

Proboszczowi tego kościoła 
otruto psa

fo
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Roman Włodarczyk
- Marzy mi się na stare lata egzo-
tyczna wycieczka. Nie wiem, gdzie 
bym się wybrał. Ważne, aby było 
ciepło. Na pewno część pieniędzy 
z wygranej bym odłożył na konto. 
Nie wiem, czy udałoby się żyć z 
samego procentu. Może tak, choć 
oprocentowanie lokat w bankach 
jest teraz mizerne. Ja już dużo nie 
wymagam od życia. Ale na stare 
lata fajnie byłoby wygrać. Pomarzyć 
zawsze można. 

Dagmara Barańska
- Pieniądze z wygranej z pewnością 
zainwestowałabym. Po skończeniu 
studiów założyłabym własną firmę. 
Oczywiście podzieliłabym się rów-
nież pieniędzmi z rodziną. Zawsze 
w takich sytuacjach człowiek do-
wiaduje się, że ma liczną rodzinę. 
Poza tym mam przyziemne marze-
nia. Wygrana poszłaby na pewno 
na budowę domu i super wakacje. 

Wiktor Dośpiał
- Na pewno dofinansowałbym 
swoją firmę. Zrobił remont domu, 
kupił jakiś lepszy samochód. Od 
wielu lat planuję wyprawę na 
Thaiti. Oczywiście brakuje czasu, 
ale przede wszystkim pieniędzy. 
Gdybym wygrał w Lotto, to zrobił-
bym sobie takie długie wakacje. 2 
miliony by mi wystarczyły. Napraw-
dę zazdroszczę temu szczęśliwcowi, 
który zgarnął wygraną. 

Karolina Łabędzka 
- Gdybym trafiła „szóstkę” w Lot-
to, to poleciałabym na Malediwy. 
Trochę bym sobie odpoczęła, za-
pomniała o codziennym życiu. A 
później wróciłabym znów do pracy, 
którą bardzo lubię. Mam własną 
firmę i nie wyobrażam sobie, abym 
ją zlikwidowała. Przynosi mi wiele 
satysfakcji i nawet, gdybym miała 
miliony, to dalej bym ją prowadziła. 

Iwona Olczak
- Lubię pomagać innym i dlatego, 
gdybym miała dużo pieniędzy, to 
założyłabym jadłodajnię dla bez-
domnych. U mnie na pierwszym 
miejscu są jednak dzieci, a więc 
sporą część pieniędzy przeznaczy-
łabym na dzieciaki. Lubię kontakt 
z ludźmi. Pracy bym nie rzuciła. 
Oczywiście wydałabym też trochę 
na jakieś fajne podróże. 

NasZa sONda: Gdyby trafić „szóstkę” w Lotto...

Nasza Czytelniczka 
poinformowała re-

dakcję o – jej zdaniem – nieuczci-
wych praktykach związanych z 
wynajmowaniem mieszkań. 

- Chodzi o to, że przyszli najemcy 
otrzymują umowę w której drob-
nym druczkiem jest zapis mówiący 
o możliwości wcześniejszego wy-
powiedzenia najmu. W Ozorkowie 
znam  takiego wynajmującego, 
który nagminnie to wykorzystuje. 
Podpisuje umowę tylko po to, aby 
zainkasować pieniądze z kaucji, 
której nie zwraca – słyszymy. 

Ozorkowianka powiedziała nam, 
że w ten sposób właściciel jednego z 
domów przy ul. Konstytucji 3 Maja, 
miał oszukać jej bliskich.

- W zapisie jest informacja o 
ewentualnych zniszczeniach w 
mieszkaniu. Jeśli do takich dojdzie, 
to z najemcami rozwiązywana jest 
umowa a kaucja zostaje w kieszeni 
wynajmującego. Moi bliscy musieli 
wynieść się z domku przy Konsty-

tucji, bo trochę zabrudzony został 
dywan. Wystarczyło, aby właściciel 
powiedział o tym dywanie. Na pew-
no szybko zostałby wyprany. To nie 
jest żaden problem. O nieuczciwości 
wynajmującego świadczy fakt, że 
ogłasza w internecie możliwość wy-
najmowania domku, gdy mieszkają 
w nim jeszcze najemcy – twierdzi 
Czytelniczka. 

Z właścicielem domku nie udało 
nam się porozmawiać. 

(stop)

Nieuczciwe praktyki?

Czy przy ul. Konstytucji 3 
Maja oszukiwani są najemcy?

Niejeden mieszka-
niec zazdrości gra-

czowi Lotto, który w punkcie przy 
ul. Wyszyńskiego wysłał szczęśliwy 
kupon i trafił sześć liczb dzięki 
którym wzbogacił się o 2 miliony 
złotych. Właściciele sklepu z ko-
lekturą już od dawna przywieszali 
tabliczkę z informacją, że to właśnie 
u nich padnie wygrana. Okazało się, 
że mieli rację. Tabliczkę już zamienili. 
Zamiast „Tu padnie szóstka”, jest  
„Tu padła szóstka”. 

Ozorków żyje wiadomością o wy-
granej w Lotto. Kto został milionerem? 
Czy bogacz jest z naszego miasta? - 
takie pytania najczęściej zadają sobie 
mieszkańcy. 

- Mnie też o to pytają – mówi z 
uśmiechem Paulina Sęk, obsługu-
jąca kolekturę przy Wyszyńskiego. 
- Jednak przed sobotnim losowaniem 
przyszło tylu graczy, że trudno jest 
tu wyrokować, kto trafił „szóstkę”. 
Zresztą, i tak raczej szczęśliwiec nie 
przyszedłby do nas, aby się pochwalić, 
że został milionerem. 

Jak się dowiedzieliśmy codziennie 
Lotka wysyła w punkcie przy ul. Wy-
szyńskiego kilkadziesiąt osób. Liczba 
gwałtownie 

rośnie tuż przed losowaniami lub 
gdy jest kumulacja. Grają kobiety i 
mężczyźni. Młodzi i starzy. Wszyscy 
liczą na wygraną i nie przejmują się 
nawet tym, że ich oczekiwania trwają 
przez wiele lat.

- Ja gram w Lotka od ponad 30 lat – 
mówi pan Andrzej. - Na palcach jednej 
ręki mógłbym policzyć wygrane za 
trafione „trójki”. Ale nie przejmuje 
się tym. Przyzwyczaiłem się już do 
grania. To taki mały hazard. 

Kolejny gracz, którego spotka-
liśmy przy kolekturze, powie-
dział nam o swoich sposo-
bach na wygraną.

- Gram zawsze na te 
same numery. Przecież 
kiedyś muszę wygrać – 
uśmiecha się pan Paweł. 

Paulina Sęk potwierdza, 
że bardzo wielu graczy 
„zaklina” szczęście. 

- Niektórzy mają swoje 
tajemnicze obrzędy. Chuchają 
w monety, którymi płacą za 
zakłady. Jeśli już wygrają jakieś 
pieniążki, to później wydają je na ko-
lejne gry. Podobno takich szczęśliwych 
pieniędzy nie można wydać na inny 

cel. Gracze mają też swoje 
systemy. Są wśród nich oso-
by, które wyślą tylko jeden 
kupon z jednym zakładem 
a inni przeznaczają na grę 
nawet po kilkaset złotych. 
Nie ma reguły. 

Czy gracz, który wy-
grał 2 miliony złotych, 
wydał dużo pieniędzy 
na kupon?

- Nie, kupił jednoza-
kładowy kupon za 3 zło-
te na jedno losowanie. 
Metodą „chybił – trafił” 
wylosowane zostały 
liczby: 2, 5, 11, 22, 24, 
31 – odpowiada pani 

Paulina. - Trafił „szóstkę” 

Ozorków 

„Tu padnie szóstka”... i padła 

Graczy przybywa odkąd w punkcie padła „szóstka”

Trafiona „szóstka” w Lotto!

Ozorków 

jako jedyny gracz z całej Polski. Nato-
miast w województwie łódzkim jest 
to już druga główna wygrana w Lotto 
w tym roku. Trudno jest mi odpo-
wiedź, czy szczęśliwcem został ktoś z 
Ozorkowa. Naprzeciwko punktu jest 
przystanek. Być może w Lotto zagrał 
przyjezdny. 

Zadzwoniliśmy do głównej kolek-
tury w Łodzi, w której zgłaszane są 
wygrane z naszego regionu. 

- Gracz potwierdził już wygraną i 
odebrał pieniądze – usłyszeliśmy. - Nie 
mogę powiedzieć, czy był z Ozorkowa. 

A na co mieszkańcy Ozorkowa 
przeznaczyliby pieniądze z wygranej 
w Lotto? O to zapytaliśmy w sondzie 
(patrz poniżej). 

(stop) 
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policja proWadzi śledztWo 

Ozorków 

Ozorków 

Burmistrz Miasta Ozorkowa 
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  

Izba Historii Miasta Ozorkowa 

Ozorków i jego mieszkańcy  
na starej fotografii 

8 września 2016, godz. 17.00 
 

ulica Wigury 14 
Wystawa czynna do 14 października 2016 r. 

 

wtorek 10.00-16.00, piątek 12.00-18.00 
(w sobotę 10 i 17 września 10.00-14.00) 

 
Wstęp wolny 

ogłoszenie

Rolnicy rozpoczęli tegoroczne 
dożynkowe uroczystości w 
swoich parafi ach 28 sierpnia. 
Dożynkowe świętowanie w ko-
ściołach odbywało się głównie 
pod przewodnictwem księży 
proboszczów, którzy podczas 
mszy dziękczynnej dokonują 
poświęcenia chlebów, wieńców 
oraz płodów rolnych i modlą się 
w intencji wszystkich rolników.

Tradycyjnie, rolnicy składając 
dary do ołtarza w formie płodów 
rolnych z ostatnich zbiorów, 
wręczają chleb kapłanowi, a także 
obecnemu wójtowi gminy. W tym 
roku wójt Tomasz Komorowski 
uczestniczył w mszy dożynkowej 
w Modlnej. 

Najwcześniej rozpoczęto 
w Leśmierzu, gdzie mszę św. 
odprawił ks. Paweł Pełka, a nieco 
później w Modlnej i w Sokol-

nikach Lesie. W Modlnej mszę 
dożynkową sprawował ks. Piotr 
Bratek, natomiast do Sokolnik ks. 
Piotr May-Majewski zaprosił ks. 
arcybiskupa seniora Władysława 
Ziółka, który zarówno w czasie 
dziękczynienia jak i podczas 
części artystycznej wykazał swą 
wysoką aktywność. Niezwykle 
wymownym faktem było dziele-
nie się dożynkowym chlebem - z 
jakby oczywistym przesłaniem – 
by nikomu go nie zabrakło. 

W ten sposób rozpoczęły się 
dożynki sołeckie w Skromnicy, 
także 28 sierpnia, gdzie sołtys i 
mieszkańcy przygotowali - wcze-
snym popołudniem - uroczyste 
podsumowanie tegorocznych 
żniw. Impreza odbyła się przy 
świetlicy wiejskiej, gdzie zapro-
szono również Wójta Tomasza Ko-
morowskiego wraz z małżonką.

Biznesmen zawiado-
mił policję, że jego 

była pracownica okradła go na 
300 tysięcy złotych. Dochodzenie 
jest w toku, pomimo że funk-
cjonariusze nie znaleźli w domu 
podejrzanej żadnych pieniędzy. 

- Trochę mam żal do policjantów 
o to, że wcześniej nie powiadomili 
mnie kiedy dokładnie będzie prze-
szukanie – mówi przedsiębiorca, 
który prosi o anonimowość. - Pod-
powiedziałbym, gdzie należy szu-
kać. To była moja pracownica, ale 
również przyjaciółka. Wiem, gdzie 
mogła schować pieniądze. Niestety, 
teraz to już przepadło. 

Mł. asp. Magdalena Czarnacka 
z KPP w Zgierzu dziwi się krytyce.

- Ten pan nie powiadomił policji, 

że chce uczestniczyć w przeszuka-
niu. Być może byłaby na to zgoda. 
Policja w dalszym ciągu prowadzi 
w tej sprawie śledztwo, głównie w 
temacie sfałszowanych dokumen-
tów – usłyszeliśmy.

- Wspominałem policjantowi, że 
chciałbym uczestniczyć w prze-
szukaniu. Nie wiem, dlaczego nie 
pozwolono mi na to – argumentuje 
nasz rozmówca.

Od przedsiębiorcy dowiedzie-
liśmy się, że jego była pracownica 
miała wystawiać „lewe” doku-
menty. 

- Przyjmowała towar, którego de 
facto nie było. Później kradła z kasy 
pieniądze. Przez kilka lat oskubała 
mnie w sumie na 300 tysięcy zł.

Prokuratura rejonowa w Zgierzu 

Pijana 
nastolatka 

W sobotę rano do 
pijanej nastolatki 

z jednego z bloków przy ul. 
Sucharskiego przyjechało po-
gotowie. Pomoc wezwała matka 
dziewczyny, która przestraszyła 
się stanem zdrowia swojej córki. 
Najprawdopodobniej młoda 
ozorkowianka piła przez całą 
noc, a nad ranem – po przyjściu 
do domu - poczuła się źle.
W sprawie nastolatki otrzymali-
śmy maila od naszej Czytelniczki. 
„Ta dziewczyna nie radzi sobie i 
od dawna sięga po alkohol. Jej 
matka chce to zatuszować” - to 
fragment wiadomości.
Psycholodzy alarmują. Coraz 
więcej młodych ludzi sięga po 
alkohol. 

(stop)

Dożynki w gminie Ozorków 

UKRADŁA MI 300 TYSIĘCY! 
- TWIERDZI PRZEDSIĘBIORCA 

Przedsiębiorca twierdzi, że został okradziony na 300 tys. zł 

umorzyła sprawę dot. kradzieży ze 
względu na brak wystarczających 
dowodów. Przedsiębiorca zaskarżył 

decyzję prokuratury. Sprawa trafi ła 
do sądu. Do tematu powrócimy.

(stop)

Mieszkańcy bawili się na „Parzę-
czewskim Festynie Rodzinnym”. 
Impreza odbyła się po raz pierw-
szy. Głównym organizatorem było 
działające od niespełna roku sto-
warzyszenie „Kreatywny Parzęczew”. 
Współorganizatorami byli gmina 
Parzęczew, Forum Inicjatyw Twór-
czych oraz OSP w Parzęczewie. 
Wszystkim dopisywały dobre hu-
mory. Organizatorzy zadbali o liczne 
atrakcje, było coś dla ciała jak i dla 
ducha. Występy na scenie rozpoczął 
zespół śpiewaczy Parzęczewiacy 
wraz z kapelą ludową oraz zespół 

biesiadny ze Śniatowej. Podczas im-
prezy odbywały się liczne konkursy 
z nagrodami.

(ps)

Rodzinny festyn w Parzęczewie
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Imbir jest jedną z tych roślin, 
bez których wiele narodów nie 
wyobraża sobie życia. Właści-
wości lecznicze imbiru są po-
wszechnie wykorzystywane w 
Azji. Imbir to przyprawa, która 
do niedawna kojarzyła nam się 
z piwem i ciasteczkami z ame-
rykańskich filmów. W polskiej 
kuchni, w sproszkowanej postaci, 
dodawała smaku jedynie flakom, 
pasztetowi z zająca i piernikowi. 
Od kiedy świeży korzeń imbiru 
jest coraz tańszy i łatwo go kupić 
nawet na bazarze, wszyscy może-
my korzystać z jego cudownych 
właściwości.

Właściwości lecznicze imbiru - 
dlaczego imbir jest zdrowy?

Intensywny aromat imbiru, ze 
świeżą, trochę słodką, a trochę drzew-
ną nutą to zasługa zingiberolu - skład-
nika olejku eterycznego. Natomiast 
substancje żywicowe m.in. gingerol 
i zinferon, odpowiadają za palący, 
lekko gorzki smak. Wszystkie te sub-
stancje mają lecznicze właściwości. 
Dzięki nim imbir m.in.:

Ułatwia trawienie. Olejek zawarty 
w kłączu pobudza wydzielanie śliny 
i soku żołądkowego, działa żółcio-
pędnie i rozkurczowo, leczy wzdęcia. 

Łagodzi mdłości (jest składnikiem 
leków przeciw chorobie lokomocyj-
nej), przeciwdziała wymiotom po 
narkozie i chemioterapii. Wzmaga 
apetyt. 

Zmniejsza agregację (zlepianie) 
płytek krwi, chroni więc przed 
tworzeniem się zakrzepów. Jest 
niezbędnym dodatkiem do menu 
osób z podwyższonym choleste-
rolem. 

Łagodzi bóle miesiączkowe. Warto 
też dodawać go do jedzenia, gdy tylko 
zauważymy pierwsze oznaki PMS. 

Leczy przeziębienia i przynosi ulgę 
chorym stawom, bo jest bogaty w 
substancje przeciwzapalne. Wchodzi 
w skład niektórych maści i plastrów 
rozgrzewających. Podczas masażu 
kilka kropli olejku imbirowego przy-
nosi ulgę obolałym mięśniom. 

Leczy migreny - regularnie sto-
sowany zmniejsza częstość i ilość 
ataków, łagodzi też towarzyszące im 
mdłości. 

Działa przeciwobrzękowo, bo 

zawarty w nim olejek eteryczny ma 
działanie moczopędne. 

Dba o jamę ustną. Ma działanie 
odkażające i odświeżające, pozosta-
wia miły zapach w ustach. Leczy 
infekcje, pobudza wydzielanie śluzu. 
Warto płukać nim bolące gardło (do 
szklanki bardzo ciepłej wody wsypać 
2 łyżeczki sproszkowanego imbiru). 

Zwiększa koncentrację i wydajność 
umysłową, bo poprawia ukrwienie 
mózgu. Odrobina sproszkowanego 
imbiru dodana do kawy, niweluje jej 
szkodliwe właściwości. 

Polepsza krążenie krwi, wspaniale 
rozgrzewa cały organizm. W medy-
cynie chińskiej uchodzi za “gorący”, 
powodujący ogień w ciele. Pobudza 
też organy płciowe. Tam, gdzie rośnie, 
czyli w tropikalnej Azji, używa się go 
jako afrodyzjak.

Jasnota biała to pospolita roślina występująca na łąkach, w za-roślach i przy miedzach. Z wyglądu przypomina pokrzywę. Ziele stosuje się wewnętrznie na zapalenie jamy ustnej, gardła, krtani i oskrzeli. Używana zewnętrznie, pływa korzystnie na wygląd skóry. 

Picie nalewki z owoców dzikiej 
róży wzmacnia organizm, po-
mocniczo może być stosowana 
przy leczeniu przewodu pokar-
mowego, nerek, wątroby. Owoce 
dzikiej róży zawierają rekordowe 
ilości znakomicie przyswajalnej 
witaminy C. Mają świetne wła-
ściwości wzmacniające. Spośród 
wielu receptur warto wymienić 
litewską żenichę – częstowano nią 
w domach, w których były panny 
na wydaniu.

Składniki na nalewkę z owoców 
dzikiej róży
• 1 kg owoców róży
• 0,75 l spirytusu 96 proc.
• 0,5 l wódki 40 proc.
• 0,5 l jasnego miodu
• 0,5 l wody
• 5 goździków
• po łyżeczce suszonej mięty i su-
szonego kwiatu rumianku

Nalewka z owoców dzikiej róży - 
przepis

1. Owoce umyj, osusz, włóż na dobę 
do zamrażarki.
2. Ponakłuwaj szpilką, wsyp do słoja, 
dodaj zioła, zalej spirytusem.
3. Postaw w cieple na 4–6 tygodni, 
co kilka dni wstrząsając słojem. 
Przecedź, mocno wyciskając sok z 
owoców.
4. Odstaw na tydzień i kilka razy 
przefiltruj. Miód wymieszaj z ciepłą 
wodą, podgrzej i zbierz szumowiny.
5. Gdy wystygnie, dodaj wódkę i 
połącz z nastawem.
6. Żenicha musi dojrzewać w chłod-
nym miejscu minimum 2 miesiące.

Owoce śliwki mają wiele cennych 
właściwości. Regulują trawienie, 
chronią przed wolnymi rodnikami, 
a nawet poprawiają humor. Pod 
względem wartości odżywczych 
oraz zawartości witamin i błonnika 
bogatsze są śliwki suszone, jednak 
mają one pięć razy więcej kalorii niż 
śliwki surowe.

Śliwki poprawiają apetyt i działają 
korzystnie na trawienie. Zapobiegają 
zaparciom, a tym samym zmniejszają 
zagrożenie chorobą nowotworową 
jelita grubego. Dobroczynne właści-
wości śliwek uznają nawet lekarze. 
Nic zatem dziwnego, że wyciąg z 
tych owoców wykorzystywany jest 
do produkcji leków, wchodzi m.in. 
w skład wielu preparatów przeciw 
zaparciom.

Właściwości przeczyszczające 
śliwek

To korzystne dla układu pokar-
mowego właściwości śliwki za-
wdzięczają dużej zawartości pektyn 
(rodzaj błonnika). Razem z kwasami 
organicznymi, winowym i jabłko-
wym pektyny działają jak miotła na 
przewód pokarmowy i gromadzący 
się w komórkach tłuszcz oraz chole-
sterol. Najbardziej wartościowe pod 
tym względem są węgierki i renklody. 
Śliwki suszone zawierają 5 razy wię-
cej błonnika (7,1 g w 100 g) niż śliwki 
surowe (1,4 g).

Śliwki: wartość odżywcza i 
kaloryczność

Wszystkie śliwki mają podobne 
wartości odżywcze, ale różnią się 
ilością kalorii. Świeże śliwki mają 
około 45 kcal w 100 g. Średnia ilość 
węglowodanów w takiej porcji owo-
ców wynosi od 12 do 14,6 g. Chociaż 
śliwki nie są bogate w witaminę 
C, dzięki jednoczesnej zawartości 
witaminy A i rzadko występującej 
w owocach witaminie E, uznawane 
są za cenne przeciwutleniacze. Tym 
skuteczniejsze, że zawierają też tak 
ważne składniki mineralne jak po-
tas, żelazo, magnez, wapń i fosfor. 
Śliwki mają sporo witamin z grupy B, 
dlatego od wieków cieszą się opinią 
owoców wpływających kojąco na 

układ nerwowy i poprawiających 
samopoczucie. Działanie antyok-
sydacyjne wzmagają w śliwkach, 
szczególnie w ich ciemnych odmia-
nach, polifenole, w tym katechiny 
i kwas chlorogenowy. Dzięki tym 
związkom dieta obfitująca w śliwki 
wpływa antynowotworowo oraz 
przeciwmiażdżycowo.

Śliwki - co za dużo, to niezdrowo

Jeśli jemy śliwki rzadko albo prze-
ciwnie - raczymy się nimi zbyt obficie, 
możemy mieć wzdęcia lub rozwolnie-
nie. Podobnie może działać też kom-
pot z tych owoców pity w dużych 
ilościach. Najlepiej jeść codziennie po 
kilka sztuk, wtedy nie narażamy się 
na dolegliwości trawienne.

jasNOta BIaŁa 

LECZNICZA NALEWKA z dzikiej róży

Owoce zrywa się, gdy są w 
pełni dojrzałe, ale twarde - od 
sierpnia do października

Pij 2 razy dziennie po małym kieliszku nalewki jako środek 
wzmagający apetyt, poprawiający przemianę materii i trawienie

Imbir surowy zawsze trzeba obrać, a najlepiej zeskrobać 
nożem skórkę tylko z kawałka, którego będziemy używać. 
W żadnej potrawie nie powinno się go łączyć z ziołami, bo te 
kłócą się z jego aromatem

Cudowny imbir 

ŚLIWKI: wartość odżywcza, kaloryczność i 
właściwości lecznicze śliwek świeżych i suszonych

Suszone śliwki są ponad 5 razy 
bardziej kaloryczne niż świeże 
- śliwki suszone z pestką 
zawierają aż 267 kcal w 100 g

Jeśli dodamy suszoną śliwkę 
do ciężkostrawnych potraw, 
takich jak bigos czy pieczeń, 
poprawimy ich smak i 
nie będzie nam dokuczała 
niestrawność
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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 

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

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. D, 2 lata doświadczenia.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łęczycy Sp. 
z o.o.
ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca
tel. 517 180 774

Sprzedawca części
Wykształcenie min. średnie 
zawodowe techniczne.
EXTEME RIDE Andrzej Szczypiński
ul. Sienkiewicza 19
99-100 Łęczyca
tel. 600 892 831

Ogrodnik
Wykształcenie średnie, wymagane 
doświadczenie min. 3 lata poparte 
świadectwami pracy.
Jednostka Budżetowa „Zieleń 
Miejska”
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 47

Magazynier
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie, 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane doświadczenie.
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pucka 112
84-154 Gdynia
Miejsce pracy: Wielenin-Kolonia
CV drogą e-mail: praca@k-flex.pl 

Kierowca ciągnika siodłowego 
(kat. C+E)
Prawo jazdy kat. C+E, karta do 
tachografu, kurs na przewóz 
rzeczy.
PHPU MIRATRANS
Mirosław Stasiak
Błonie 39
99-100 Łęczyca
tel. 601 383 850
Praca na terenie Europy.

Magazynier-sprzedawca
Prawo jazdy kat. B.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604 941 635

Szwaczka (stębnówka, overlock)
Umiejętność szycia, mile widziane 
doświadczenie.
Usługi Krawieckie Stanisława 
Brączkowska
ul. Kaliska 18
99-100 Łęczyca
tel. 783 121 155
Praca w Łęczycy na ulicy 
Poznańskiej.

Pomoc kuchenna
Mile widziane doświadczenie.
„VENEZIA”
Teresa Zawadzka
ul. Polna 1
99-100 Łęczyca 
tel. 512 208 211

Ślusarz/monter
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia Mag 
135-mile widziane, uprawnienia 
do obsługi suwnic – mile widziane, 
zdolności manualne.
Sanpro Job Service BPO Sp. z o.o. 
Sp. k.
ul. A. Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 510 015 157
e-mail: k.szafraniec@impel.pl
Praca w Górze Św. Małgorzaty

Kucharz/kucharka
Wykształcenie gastronomiczne, 
prawo jazdy kat. B, książeczka 
sanepid, doświadczenie w 
gastronomi.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik budowlany
Doświadczenie w budownictwie.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Specjalista ds. programów (UE i 
ARiMR)
Wykształcenie średnie lub wyższe.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Księgowa
Wykształcenie wyższe – 
księgowość, rachunkowość.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Handlowiec
Wykształcenie  średnie lub wyższe, 
znajomość branży ochrony roślin 
oraz handlu częściami do maszyn 
rolniczych, prawo jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Operator koparki gąsiennicowej
Uprawnienia na koparkę 
gąsiennicową (II).
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik administracyjny
Wykształcenie średnie lub wyższe, 
prawo jazdy kat. B, znajomość 
języka ukraińskiego.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Mechanik samochodowy 
(maszyn rolniczych)
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe mechaniczne, prawo 
jazdy kat. B.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Inżynier rolnictwa
Wykształcenie wyższe rolnicze.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Kierowca kat. B, C+E
Prawo jazdy kat. B, C+E + 
świadectwo kwalifikacji.
G.P. KASZTELAN Sp. z o.o.
Łubno 63B
99-107 Daszyna
tel. 601 235 171
Praca w Daszynie

Pracownik magazynowy
Mile widziane doświadczenie w 
pracy na magazynie.
ATP Personnel Solutions Sp. z o.o.
ul. Opolska 22
40-084 Katowice
tel. 796 160 783
Miejsce pracy: Stryków/Dobra

Piekarz
Umiejętność ważenia i 
formowania, wymagane 
doświadczenie w zawodzie 
piekarz.
Piekarnia Stanisław Kaźmierczak

OGŁOSZENIA DROBNE

Leźnica Mała 27A
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 18 21 lub 667 461 520

Lakiernik samochodowy
Wykształcenie zawodowe – 
lakiernictwo samochodowe, 
umiejętność pracy w zespole, 
prawo jazdy kat. B, doświadczenie 
z lakierami ekologicznymi 
(wodnymi), 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

Sprzedawca w sklepie 
hydraulicznym
Biegła obsługa komputera, 
doświadczenie w hydraulice, mile 
widziane doświadczenie jako 
przedstawiciel handlowy.
Firma Handlowo Usługowa 
SEBAN
ul. Ks. J. Popiełuszki 4
99-100 Łęczyca. tel. 668 678 580

Technik fizjoterapii
Wykształcenie średnie medyczne.
Dom Pomocy Społecznej 
ul. J. Kilińskiego 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 30 01

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczy-
cy wydzierżawi lub odda na 

zasadzie franczyzy sklep wol-
nostojący o pow. 129,3 m² przy 
ul. Belwederskiej 9 w Łęczycy i 
lokal o pow. 29 m² przy placu 

Kościuszki 11/ róg Kaliska. Tel.: 
505-266-210 lub 506-856-382

Sprzedam działki budowlane 
Kania Góra – Sokolniki Las, prąd. 

Tel.: 731-233-608

Sprzedam działkę budowlaną 
2030 m² tanio – prąd, blisko 

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

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 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

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

 „SINGER” szyjąca, na pedał – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

Hak holowniczy 1400 kg, atest, 
homologacja – sprzedam. Tel.: 

500-336-322

„BAMBINO” +  płyty winylowe – 
sprzedam. Tel.: 500-336-322

reklamareklama
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Łęczyca 

reklama

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w 

Łęczycy zatrzymali 32 – latka, który 
w jednym z lokali gastronomicz-
nych ukradł torebkę klientce. Dzięki 
szybkiej reakcji mundurowych skra-
dzione mienie w całości wróciło do 
właścicielki.

Policjanci z ogniwa patrolowo – inter-
wencyjnego łęczyckiej komendy podjęli 
czynności w związku z informacją o 
kradzieży do której doszło w jednym 
z lokali gastronomicznych usytuowa-
nych na terenie miasta. Właściciel re-
stauracji poinformował mundurowych 
pełniących w tym rejonie służbę, że pe-
wien młody mężczyzna wykorzystując 
nieuwagę klientki ukradł jej torebkę i 
uciekł z lokalu. Policjanci niezwłocznie 
podjęli czynności. Penetrując ulicę Ka-
liską zauważyli mężczyznę rysopisem 
odpowiadającemu sprawcy kradzieży. 
Podejrzewany na widok radiowozu 
podjął próbę ucieczki. Został jednak 
zatrzymany przez funkcjonariuszy i 
wskazał miejsce ukrycia łupu. Dzięki 
szybkiej reakcji policjantów skradzione 
mienie w całości wróciło do właści-
cielki. 32 – latek został zatrzymany i 
dowieziony do miejscowej komendy. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
kradzieży.

Jak co roku przed szkołami po-
jawią się policyjne patrole, któ-
re zadbają o bezpieczeństwo 
najmłodszych. Przez najbliższe 
dwa tygodnie policjanci pio-
nów prewencji, ruchu drogo-
wego, wspomagani przez straż 
miejską, gminną, inspekcję 
transportu drogowego będą 
pełnić wzmożoną służbę w 
rejonach szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

Policjanci będą sprawowali nad-
zór nad ruchem, będą starali się 
pomagać najmłodszym przejść 
bezpiecznie na drugą stronę ulicy, 

tłumacząc, jak bezpiecznie zacho-
wywać się na drodze. Nadzorować 
będą również przestrzeganie prze-
pisów ruchu drogowego zarówno 
przez kierowców, jak i pieszych i 
rowerzystów.

Akcja „Bezpieczna Droga do 
Szkoły” adresowana jest także do 
wszystkich dorosłych, w szczegól-
ności do rodziców i nauczycieli, na 
których ciąży obowiązek edukacyj-
ny, ale także kierowców, którzy w 
rejonach szkół powinni zachować 
szczególne środki ostrożności, bo 
dzieci nie zawsze przestrzegają za-
sad i przepisów ruchu drogowego.

Złodziej 
zatrzymany

Rusza ogólnopolska akcja 
“Bezpieczna droga do szkoły” Podziękowania 

od Francuzów

Łęczyca Duże zaangażowanie rodzin, które ugościły gości z 
Francji docenili nasi partnerzy, wyrażając swoje zado-

wolenie, podczas pożegnania w Urzędzie Miasta. Podsumowując 
wizytę, przewodniczący Komitetu Miast Bliźniaczych, a zarazem 
szef francuskiej grupy - Alain Foulon przesłał na ręce burmistrza 
Łęczycy - Krzysztofa Lipińskiego podziękowanie za prawdziwie 
staropolską gościnność, jaką zafundowali mieszkańcy Królew-
skiego Miasta. Poniżej treść listu:

„Szanowny Panie Burmistrzu, Drodzy Przyjaciele, 
Jak już wspomniałem w dniu naszego wyjazdu, obiecano nam ciężki 
tydzień pełen wrażeń i tak właśnie było. Wróciliśmy zmęczeni, ale szczę-
śliwi. Jesteśmy pod wrażeniem przyjęcia i gościnności naszych drogich 
przyjaciół polskich i nie zapomnimy tego nigdy. Macie, być może mniej 
złotych medali na Olimpiadzie w Rio, ale my Wam wręczamy Złoty Medal 
Przyjaźni i jest on wart o wiele więcej niż wszystkie pozostałe. Dziękuje-
my Panu oraz całej ekipie, tłumaczom i osobom towarzyszącym, którzy 
byli tak wspaniali oraz wszystkim rodzinom goszczącym, dzięki którym 
ten pobyt był wręcz idyllą. Oczekujemy Was we Francji w przyszłym 
roku. Abyśmy mogli ponownie wspólnie przeżywać takie same emocje.  
Alain Foulon, przewodniczący Komitetu Miast Bliźniaczych”.
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Pierwsza wystawa dla psówMali dyrektorzy Najstarszy człowiek świata ma 145 lat?Mali dyrektorzy

Lepiej 
żeby się 
nie paliło

Ślub z 
Elvisem

Terenowy a 
się zakopał

Śpiąca 
królewna

Z czubem 
na głowie

Położyli 
nowy 
asfalt

Włączniki 
dopasowane do płci

Chińskie media państwowe poinformowały, że instytut 
wczesnej edukacji z Kantonu oferuje trening na dyrektora 
generalnego dla dzieci w wieku 3-12 lat. Za rok nauki trzeba 
zapłacić 50 tys. juanów, czyli ok. 7,5 tys. dolarów. Dzieci 
uczęszczają na zajęcia 2 razy w tygodniu. Uzupełniają wtedy 
brakujące słowa w zdaniach czy budują konstrukcje z kloc-
ków. Wg ulotki reklamowej instytutu, kurs pozwala zostać 
wpływowym, ambitnym liderem. Rywalizacja w chińskim 
systemie edukacyjnym jest bardzo silna. Specjaliści sądzą 
jednak, że kursy w rodzaju kształcenia przyszłych dyrektorów 
służą raczej rodzicom, a nie dzieciom. Świadczą bowiem o 
pozycji społecznej rodziny. Ojciec, który udzielił wywiadu 
agencji informacyjnej Xinhua, przyznał, że zdaje sobie spra-
wę, że kurs polega głównie na zabawie. Natychmiast dodał 
jednak, że brała w nim udział większość dzieci z osiedla, 
dlatego zdecydował się zapisać także swojego potomka.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na dowodzie osobistym, 
Mbah Gotho ze Sragen na Jawie przyszedł na świat 31 grud-
nia 1870 r. Urzędnicy z lokalnego Biura Archiwów, którzy 
widzieli opublikowaną w Sieci datę urodzin sędziwego pana 
Gotho, przejrzeli dokumenty i stwierdzili, że jest ona praw-
dziwa. By mężczyzna został uznany za najdłużej żyjącego 
człowieka, fakty muszą jednak zostać zweryfi kowane przez 
niezależną instytucję. Aktualną rekordzistką, wpisaną do 
Księgi rekordów Guinnessa, jest Francuzka Jeanne Calment, 
która zmarła w wieku 122 lat i 164 dni.
Gotho przeżył dziesięcioro rodzeństwa, cztery żony, a nawet 
swoje dzieci. Jego najbliższymi krewnymi są wnuki, prawnuki 
i praprawnuki. Jeden z wnuków matuzalema opowiada, że 
dziadek przygotowuje się na śmierć, odkąd skończył 122 
lata. Wykupił nawet miejsce na cmentarzu obok grobów 
dzieci. Rodzina staruszka opowiada, że większość czasu 
spędza, słuchając radia. Słaby wzrok nie pozwala mu na 
oglądanie telewizji.

Dominic Wilcox zorganizował na zlecenie fi rmy ubez-
pieczeniowej More Than pierwszą wystawę sztuki 
współczesnej dla psów. Znajdowały się na niej zarówno 
obrazy, jak i interaktywne instalacje. Wystawa Play More 
zadebiutowała w Londynie. Była otwarta tylko przez dwa 
dni. Przebojem okazała się ponoć ponad trzymetrowa 
miska, wypełniona piłkami imitującymi psią karmę. Poza 
tym pomyślano o symulacji siedzenia w otwartym oknie, 
ekranie z odbijającymi się od ścianek frisbee czy wenty-
latorze rozprowadzającym zapach starych butów i mięsa. 
Watery Wonder to woda pryskająca z miski do miski. 
Obrazy były, oczywiście, powieszone na wysokości psiej 
głowy. Wystawa to część kampanii o tej samej nazwie, 
w ramach której właścicieli psów i kotów zachęca się, by 
spędzali więcej czasu na zabawie ze swoimi pupilami.


