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syna...
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już przewodniczącym rady 
nadzorczej spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”. 
zrezygnował z funkcji po tym, 
jak na ulicy bitwy nad bzurą 
pobity został jego syn. 
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Andrzej Królak pra-
cujący w fi rmie trans-

portowej zwraca uwagę na - jego 
zdaniem - niefortunnie 
ustawiony znak przy 
skrzyżowaniu ul. Kali-
skiej z al. Jana Pawła II. 
Kierowca uważa, że dro-
gowskaz wskazujący kie-
runek w stronę Poddębic 
utrudnia widoczność, co 
zmniejsza bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu.

-  Wszystko byłoby w 
porządku, gdyby ten znak 
nie ograniczał widocz-
ności - mówi Andrzej 
Królak. - W tej sprawie 
rozmawialiśmy z kolega-
mi z fi rmy transportowej już kilka 
razy w zarządzie dróg powiato-
wych, ale jak do tej pory bez skutku. 

Prawdą jest, że jak tylko pamiętam, 
od dziecka, ten znak tak stoi, ale 
należy, w mojej ocenie wziąć pod 

uwagę fakt natężenia ruchu kilka 
lat temu i teraz.

Rzeczywiście, jazda na wprost 

przez skrzyżowanie, gdy kierowca 
jedzie od strony ul. Kilińskiego 
może czasami sprawić pewien 

problem.
- Trzeba się nieźle napo-

cić. Ruch tu jest niemały. 
Nie dosyć, że osobówki to 
jeszcze transport ciężaro-
wy. Tutaj, żeby cokolwiek 
zobaczyć trzeba wjechać 
prawie do połowy skrzy-
żowania, bo widoczność 
jest znacznie ograniczona 
przez drogowskaz - uwa-
ża pan Andrzej. 

To, że drogowskaz w 
tym miejscu jest niezbęd-
ny, nie podlega żadnej 
dyskusji. Ale może faktycz-

nie, byłoby bezpieczniej gdyby nieco 
zmienić miejsce, w którym stoi.

(mku)

Jak długo mamy 
jeszcze czekać, aż 

przy drodze ustawiony zostanie 
odpowiedni znak? Czy ponownie 
ma dojść do tragedii? - pytają za-
łamani mieszkańcy, którzy mają 
domy w pobliżu niebezpiecznego 
skrzyżowania.

Kilka dni temu ponownie na 
skrzyżowaniu w Zdunach doszło 
do wypadku. 

- Było po godzinie 16, gdy usłysza-
łem huk. W pierwszym momencie 
nie wiedziałem, co się dzieje. Wybie-
głem na podwórko na którym stały 
dwa auta. Zobaczyłem zniszczone 
ogrodzenie. Dobrze, że w czasie gdy 
doszło do tego wypadku, nie było 

nas w ogrodzie 
– mówi Łukasz 
Witczak, który 
niestety nie po raz 
pierwszy przeżył 
taką dramatyczną 
sytuację. 

Dwa lata temu 
na tym samym skrzyżowaniu 
również doszło do wypadku samo-
chodowego. Wówczas zginął czło-
wiek. Teraz w wyniku zderzenia 
ucierpiała jedna osoba, która została 
przewieziona do szpitala. 

- Wszystko przez to, że przy 
drodze gminnej (odchodzącej od 
drogi wojewódzkiej 703 w stronę 
lasu) nie ma znaku „stop” - twierdzi 

pan Łukasz. - 
Kierowcy jadą 
prostym i dość 
długim odcin-
kiem drogi. Gdy 
zbliżają się do 
skrzyżowania 
z drogą powia-
tową, wielu z 
nich nie wie, że 
nie mają pierw-
szeństwa. Na 
tym skrzyżowa-

niu dochodzi nie tylko do groźnych 
wypadków, ale również licznych 
kolizji. Coś trzeba z tym zrobić. 

Mieszkańcy o brakującym znaku 
rozmawiali z byłym wójtem gm. 
Łęczyca. Mają ponownie powrócić 
do tematu i niedługo spotkać się 
z nowym włodarzem. O sprawie 
poinformowana została też policja.

- Przy podporządkowanej drodze 
ustawione są znaki ograniczenia 
prędkości a także znak mówiący 
o tym, aby ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu. Najwidoczniej niektórzy 
kierowcy potrzebują jeszcze znaku 
„stop”. Wiemy o tym problemie i jeśli 
tylko władze gminne zainicjują spo-
tkanie, to zajmiemy się sprawą. To nie 
jest zbyt skomplikowana procedura – 
słyszymy od podinspektora Dariusza 
Kupisza, naczelnika wydziału ruchu 
drogowego KPP w Łęczycy. 

(zz)

Teren wciąż należy 
do komunalki, jednak 

miasto rozpoczęło już procedurę 
związaną z przejęciem majątku. 
Przy ul. Staromiejskiej 5 mieścić 
ma się baza Zieleni Miejskiej. 

- Jesteśmy w trakcie procedury 
nieodpłatnego przejmowania od 
PGKiM terenu oraz budynków przy 
ulicy Staromiejskiej 5. Na ostatniej 
sesji Rada Miejska w Łęczycy wy-
raziła na to zgodę. Teraz czekamy 

na decyzję Rady Nadzorczej PG-
KiM. Po zakończeniu formalności 
i przejęciu nieruchomości w bu-
dżecie na 2017 rok zabezpieczone 
zostaną środki na przeprowadzenie 
niezbędnych prac remontowych i 
adaptacyjnych tak, by Jednostka 
Budżetowa Zieleń Miejska mogła 
tam mieć swoją bazę – informuje 
Jakub Pietkiewicz z łęczyckiego 
magistratu. 

(zz)

Pogoda nas ostatnio 
nie rozpieszcza. Na ul. 

Poznańskiej, gdzie od dłuższego 
czasu trwa remont, w czasie opa-
dów deszczu trudno jest ujrzeć 

pracujących robotników. Jeśli dalej 
tak będzie wyglądać ich praca, to 
modernizacja tej drogi będzie się 
przeciągać w nieskończoność. 

(zz)

Terminy rozpatrywania spraw 
z całą pewnością znacznie się 
wydłużą. W prokuraturze bra-
kuje bowiem prokuratorów. 

- Nie pamiętam, aby kiedy-
kolwiek była taka sytuacja – 
przyznaje szefowa prokuratury, 
Monika Piłat. - Niestety, inne 
większe prokuratury zabierają 
nam pracowników. Ostatnio 
miejsce pracy zmieniło dwóch 
prokuratorów, jeden odszedł 
do Łodzi a drugi do Kutna. 
Teraz jesteśmy w trójkę. Jednak 

już n iedługo ze zwoln ien ia 
chorobowego będzie musiał 
skorzystać następny prokura-
tor. Czeka go niestety operacja. 
Zostanę tylko ja i jeszcze jeden 
prokurator. Oby żaden z nas w 
okresie jesienno-zimowym się 
nie rozchorował, bo naprawdę 
będzie ciężko. 

Okazuje się, że praca w proku-
raturze nie jest już tak atrakcyjna 
jak przed laty. Trudno znaleźć 
jest prokuratorów. Dowiedzieli-
śmy się, że w regionie łódzkim 

Zmiana z czasu letniego na zi-
mowy nastąpi w nocy z soboty 
29 października na niedzielę 30 
października. 

Jesienią wracamy do czasu 
astronomicznego potocz-
nie zwanego zimowym. 
Dz ię k i  c o f n ię c iu 
wskazań zegarów 
o godzinę zysku-
jemy nieco więcej 
światła, szcze-
gólnie cennego 
podczas zimo-
w ych pora n-
ków. O ile na 
wiosenną zmia-
nę czasu narzeka 
wiele osób, o tyle 
przejście z czasu 
letniego na zimowy 
jest o wiele mniej uciąż-
liwe. W końcu dodatkowa 

godzina w niedzielny poranek 
przydałaby się nie tylko raz w 
roku. 

(zz)

Czy robotnicy są z cukru?

baza zm przy Staromiejskiej

W weekend cofamy wskazówki

29 października na niedzielę 30 
października. 
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(zz)

Problemy łęczyckiej prokuratury

auta rozbiły mur i wjechały 
na podwórko!
Gm. Łęczyca 

w prokuraturach jest kilkanaście 
wakatów. 

(zz)
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Nowe wzory
Ceny producenta

Kuchnie na każdy wymiar• 
 Galeria stołów i krzeseł•
 Narożniki•
 Kanapy i wypoczynki•
 Sypialnie i szafy•
 Meble systemowe•

Salon niskich cen!
www.meblesiadaczka.pl

Największy wybór mebli w regionie!

[SALONY MEBLOWE SIADACZKA] występujący w roli pośrednika 
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup 
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer BANK S.A., 
wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy kredytu konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści 
wymienionych dokumentów.

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

889zł

499zł

SUPER
OFERTA

W związku z odrzu-
conym projektem 
uchwały o obniże-
niu diet dla radnych, 
Zenon Koperkiewicz 
złożył oświadczenie 
w sprawie.

„Bycie radnym jest 
zaszczytem i presti-
żem, ma służyć do-
bru Mieszkańców. 
Niestety jak widać  w 
oświadczeniach ma-
jątkowych, w przy-
padku niektórych rad-
nych deklarujących  
dochody na poziomie 1000-2000 zł brutto, a nawet „zero” 
uposażenie radnego stanowi wsparcie budżetu domowe-
go i spłaty kredytów, co nie jest zgodne z założeniem idei 
samorządu.

W przyszłych wyborach powinno zostać ustanowione sito, 
oddzielające, tych którzy chcą pracować naprawdę, od tych któ-
rych motywacją jest kolokwialnie mówiąc kasa, czyli „koryto”. 
Jak celna była uchwała o obniżeniu diet widać po wściekłości i 
wynikach głosowania radnych „od koryta”. Tak jak pierwsze w 
Polsce tzw.  becikowe ustanowił burmistrz Lipiński, tak nasza 
grupa chciała pokazać ułomność wynagradzania radnych. W 
tej grupie jestem ja jako emeryt, co przewodniczący Kulesza 
zarzucił także radnemu Kurczewskiemu. Nieodczytanie 
uzasadnienia naszej uchwały to totalny atak radnych prze-
wodniczącego Kuleszy, podobnie jak wybiórcze odczytanie 
protestu wiceprzewodniczącej Arkuszewskiej.  Świadczy to o 
słuszności celu, czyli  obniżenia diety, aby przyszli radni byli w 
służbie mieszkańców a nie „koryta”. Przypomnę, że trzy miej-
sca pracy przewodniczącego Kuleszy, generują wydatki rzędu 
1/3 budżetu miasta, a emeryci po czterdziestu latach pracy w 
dalszym ciągu płacą z emerytur haracz w postaci podatków 
przeznaczony na pensje dla tzw. budżetówki.”

oświadczenie radnego 
zenona koperkiewicza BYCIe raDNYm koSztUJe

Łęczyca Żywiołowa dyskusja miała 
miejsce podczas zeszłoty-

godniowej sesji rady miasta. Wymiana  
argumentów i nie zawsze kulturalne 
uwagi rozpoczęły się wraz z polemiką na 
temat wynagrodzenia radnych miejskich. 
Jak się okazało, zaproponowana przez 
klub radnych „Dla Łęczycy” kwota 13,25 
zł miesięcznie to zdecydowanie za mało 
dla radnych opozycyjnych. 

Temat wysokości diet  nie jest nowy, 
pojawił się już jakiś miesiąc temu, kiedy 
radni z klubu radnych  „Dla Łęczycy” 
zaproponowali  ich obniżenie. Wówczas 
propozycja została oddalona przez więk-
szość rady, ponieważ uznano, że nie jest ona 
właściwie przygotowana. Zaproponowane 
przez radnych stawki (wg projektu uchwały 
zryczałtowane diety miesięczne określone 
procentowo w stosunku do maksymalnej 
diety przysługującej radnemu w gmi-
nach poniżej 15 tys. mieszkańców, czyli 1 
324,85 zł, powinny wynosić kolejno: dla 
przewodniczącego rady miejskiej – 5%, dla 
wiceprzewodniczący rady miejskiej – 4%, 
dla przewodniczący komisji stałej – 3%, dla 
radnego będącego członkiem komisji rewi-
zyjnej – 2%, dla pozostałych radnych – 1%, 
czyli dokładnie 13, 25zł) nie spodobały się 
większości. Pojawiły się pytania, skąd aku-
rat takie kwoty i na jakiej podstawie radni 
z klubu „Dla Łęczycy” wyliczyli, że radny 
ponosi jedynie 13 zł kosztów miesięcznie w 
związku z pełnieniem mandatu. Bez zbęd-
nego wdawania się w szczegóły, które radni 
opisali w uzasadnieniu dla proponowanej 

uchwały, radny Zenon Koperkiewicz w 
charakterystyczny dla siebie sposób zabrał 
głos w sprawie.

- Tak sobie życzy społeczeństwo i tak 
uważa. Radni nie mają się pchać do koryta. 
Mają wziąć symboliczną złotówkę.

Z taką argumentacją nie zgodził się Paweł 
Kulesza, przewodniczący rady.

- Mam wielki szacunek do swoich ko-
legów i koleżanki tu siedzącej i twierdzę, 
że państwo nie dokonaliście żadnych 
konsultacji, a ta uchwała, według mnie, 
bo to jest moje prywatne zdanie, ma 
mieć znamiona uchwały restrykcyjnej. 
Nie mając żadnego uzasadnienia, ani 
umocowania w prawie. Ja myślałem, że 
państwo dokonaliście jakiejś sensownej 
oceny, zapytaliście jednego, drugiego, 
piątego radnego o to, jakie ponosi koszty, 
jakie ma z tym związane uciążliwości, ale 
widzę, że tak sobie postanowiliście i tak 
ma być – mówił przewodniczący, który 
skwitował również, że autorzy uchwały 
nie wiedzą jak funkcjonują i pracują inni. 
Co z tym się wiąże, jakie mogą ponosić 
koszty w związku z byciem radnym 
miejskim. Komentarz przewodniczącego 
Kuleszy bezpośrednio zaatakował człon-
ków klubu „Dla Łęczycy”. - Szkoda, że tę 
uchwałę tworzyło dwóch mundurowców, 
jeden kamienicznik i dwóch emerytów. 

Ostatecznie głosami 4 „za” i 9 „przeciw” 
odrzucono projekt uchwały zakładający 
obniżenie diet radnym miejskim. (Obec-
nie radni otrzymują diety w wysokości: 
przewodniczący rady miejskiej - 993,63 zł, 

wiceprzewodnicząca rady miejskiej - 794,9 
zł, przewodniczący komisji stałej - 741,91 zł,  
radny będący członkiem komisji rewizyjnej 
- 715,41 zł, pozostali radni - 702,16 zł.)

***
Podczas wtorkowej sesji miejskiej radni 

nie wyrazili również zgody na przesunięcie 
środków finansowych na gadżety promo-
cyjne Łęczycy. Burmistrz występował o 
dofinansowanie w wysokości  15000 zł.

- Ja tego nie rozumiem - komentował 
Krzysztof Urbański, zastępca burmistrza. 
- Te pieniądze chcieliśmy przeznaczyć na 
zakup gadżetów i nagród. Znów powtórzy 
się sytuacja, jak już miała miejsce. Nie było 
pieniędzy chociażby na drobne pamiątki 
czy upominki dla naszych gości. Będzie 
znowu tak, jak powiedział podczas sesji 
burmistrz Krzysztof  Lipiński - jedyną 
pamiątką jaką mógł wręczyć gościom były 
jego wizytówki.

(zz), (mku)
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Łęczyca 
Gm. Góra św. Małgorzaty 
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Trwa montaż oświetle-
nia hybrydowego na 

osiedlu Królów Polskich. Prowa-
dzone prace polegają na montażu 
34 sztuk oświetlenia z hybrydo-
wymi oprawami LED zamonto-
wanymi na słupach. Słupy oświe-
tlenia hybrydowego wyposażone 
zostały w system, który pozwala 
na niezależne zasilanie oprawy 
oświetleniowej. Każdy słup wy-
posażony został w dwa ogniwa 
fotowoltaiczne, mini turbinę wia-
trową oraz oprawę oświetleniową. 
Lampa posadowiona została na 
fundamencie prefabrykowanym, 
a akumulatory zamontowane są 
z boku lampy oświetleniowej pod 
nawierzchnią. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 15 listo-
pada br.  Wartość zadania brutto 
wynosi 331 541,68 zł.

Królewskie Miasto Łę-
czyca gościło ekipę 

radiowej „Jedynki”. Od rana jeden 
z najpopularniejszych redakto-
rów - Roman Czejarek promował 
walory naszego miasta na falach 
rozgłośni, docierającej do najdal-
szych zakątków świata. 

W ramach programu „Jedyne Takie 
Miejsce”, na żywo przeprowadzał 
wywiady z osobami, zachęcającymi 
do odwiedzenia atrakcji w środku 
Polski. Nie mogło zabraknąć dia-
bła Boruty, o którym opowiadała 
Anna Dłużewska-Sobczak – kustosz 
Muzeum w Łęczycy. O historii i 
łęczyckim muzeum interesująco za-
poznał słuchaczy radia dyrektor An-
drzej Borucki. Na temat osobliwości 
przyrodniczych i średniowiecznych 
zabytków miasta wypowiedział 
się Janusz Jankowski – Prezes LOT 

„Centralny Łuk Turystyczny”. Na 
antenie „Jedynki” mogliśmy się 
również pochwalić sukcesami spor-
towymi łęczyckich lekkoatletów Ewy 
Różańskiej i Dawida Wawrzyniaka, 
których przedstawił trener Mirosław 
Andrysiak. Niewątpliwie ogromną 
atrakcją porannej audycji był wywiad 
z uznanym na całym świecie łęczy-
caninem, kompozytorem młodego 
pokolenia Marcinem Stańczykiem, 
którego fragmenty muzyki przewi-
jały się w tle programu. Na koniec 
dwugodzinnego nagrania zapre-
zentowali się przedstawiciele Domu 
Kultury – dyrektor Olga Kurowska 
i Przemysław Podwysocki, barwnie 
opisując działalność tej placówki, 
zachęcali słuchaczy do udziału w 
kolejnych sztandarowych imprezach 
organizowanych na terenie Królew-
skiego Miasta. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
przyznał Przedszkolu nr 1 w 
Łęczycy dotację w wysokości 
19 937 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. “Pszczoła, 
maleńka istota bez której zginie 
świat – mali odkrywcy na tropie 
wymarłych i żywych okazów 
fauny i fl ory” – edukacja eko-
logiczna w Przedszkolu nr 1 w 
Łęczycy.

Dofinansowanie pozyskane 
zostało w ramach konkursu 
pn. „Edukacja Ekologiczna w 
szkołach i przedszkolach na rok 
szkolny 2016 /2107” i zostanie 
przeznaczone na zakup pomocy 
dydaktycznych organizację wy-
cieczek, zajęć terenowych i warsz-
tatów stacjonarnych oraz zakup 
roślin i nagród do konkursów 
ekologicznych. Wartość całkowita 
zadania to 23 456 zł.

Przedszkole 
z dotacją

Na zdjęciu ogródek 
dydaktyczny na terenie 
przedszkola nr 1

Wizyta radiowej JedynkiOświetlenie hybrydowe 
na osiedlu Królów Polskich

Szkoda, że służby 
odpowiedzialne za 

utrzymanie w mieście czystości 
nie zwracają uwagi na takie 
rzeczy – mówią mieszkańcy, 
których razi widok upstrzonej 
ptasimi odchodami figury 
Matki Boskiej stojącej na pl. 
Kościuszki. 

O komentarz w sprawie popro-
siliśmy magistrat. 

„Zarówno 
figura jak i 
postu-

m e n t , 
na którym 
stoi są co jakiś 
czas czyszczone i odświeżane przez 
pracowników Zieleni Miejskiej. Ma 
to miejsce zwykle przed większy-

mi świętami 
i uroczysto-
ściami, co naj-
mniej cztery 
razy w roku. 

Zieleń Miejska 
przeprowadza 

również drobne 
remonty i naprawy 

pomnika. W tym roku 
został naprawiony i odma-

lowany postument, na którym stoi 
figura Matki Boskiej” - czytamy w 
odpowiedzi urzędu. 

(zz)

Kropla krwi św. Jana Pawła II wraz 
z włosami św. o. Maksymiliana Kol-
bego, to relikwie, które od wczoraj 
są w tumskiej archikolegiacie. 

- Jestem szczęśliwy, że się udało. O 
relikwię naszego papieża poprosiłem 
w ubiegłym roku kardynała Dziwi-
sza. To kropla krwi św. Jana Pawła II 
na skrawku materiału. Natomiast o re-
likwie św. Maksymiliana poprosiłem 
w sierpniu w tym roku w klasztorze 
ojców franciszkanów w Niepokala-
nowie. Tą relikwią są włosy z brody 
św. Maksymiliana – mówi ks. Piotr 
Nowak, proboszcz parafi i w Tumie. 

Mszę św. celebrował biskup Józef 
Zawitkowski. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele wojewódz-
twa, powiatu i gminy. Z okazji prze-
kazania relikwii wybitych zostało 

dwieście sztuk tumskich 
denarów. Posadzone zosta-
ły również drzewa.

- Dąb będzie rósł dla św. 
Jana Pawła II, buk dla św. o. 
Maksymiliana – słyszymy 
od proboszcza tumskiej 
parafi i.

Archikolegiata tum-
ska to jeden z najciekaw-
szych zabytków sztuki 
romańskiej nie tylko w 

Polsce, ale i Europie, a jednocześnie 
jeden z najstarszych zabytków 
chrześcijaństwa na ziemiach pol-
skich.

W tym roku obchodzona jest 855. 
rocznica konsekracji świątyni. Zosta-
ła wybudowana w latach 1141-1161 
na miejscu wcześniej istniejącego 
tu opactwa benedyktyńskiego (jego 
fundamenty odkryto dopiero w latach 
1954-1956).

(zz)

zanieczyszczona fi gura 
matki boskiej 

Dar od kardynała Dziwisza

Etui z kapsułą zawierającą relikwie włosów św. Maksymiliana 
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W Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Łęczycy Senator RP Przemy-
sław Błaszczyk wraz z Panem 
Dyrektorem ZOZ-u Andrzejem 
Pietruszką przyjęli specjalnego 
gościa – Marszałka Senatu Sta-
nisława Karczewskiego.

W spotkaniu udział wziął rów-
nież poseł Marek Matuszewski, 
Dyrektor łódzkiego Oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia Pan 
Artur Olsiński, Starosta Powiatu 
Łęczyckiego Pan Wojciech Zdziar-
ski, Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek 
Rogoziński, Wójt Gminy Grabów 
Pan Tomasz Pietrzak, Sekretarz 
Gminy Łęczyca Pani Monika Ki-

lar– Błaszczyk, Burmistrz Miasta 
Łęczyca Pan Krzysztof Lipiński, 
Wójt Gminy Góra Św. Małgo-
rzaty Pan Włodzimierz Fran-
kowski, Komendant Powiatowy 
Policji w Łęczycy Pan Zbigniew 
Gruszczyński, Komendant Po-

wiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Łęczycy Pan Wojciech 
Pernal, o. Leszek Walkiewicz, 
ks. Piotr Nowak, lekarz Adam 
Twarkowski, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych 
z terenu Powiatu Łęczyckiego. 
 Wizyta rozpoczęła się od pre-
zentacji łęczyckiego szpitala 
oraz osiągnięć, jakimi poszczycić 

się może placówka zatrudnia-
jąca najwięcej pracowników w 
powiecie. Następnie wszyscy 
zaproszeni goście udali się na 
obchód po oddziałach szpital-
nych m.in. Oddział Chirurgiczny, 
Oddział Wewnętrzny, Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, po których 
oprowadzeni zostali przez ich 
ordynatorów. Pan Marszałek 
poświęcił najwięcej czasu od-
działowi chirurgicznemu, na 
którym znajduje się blok opera-
cyjny. Pan Marszałek z zawodu 
jest lekarzem chirurgiem dlatego 
też problemy chirurgii i bloku 
operacyjnego były mu najbliższe. 
Obecny stan bloku Marszałek 
pozostawił bez komentarza, za-
znaczając jednocześnie, że w tym 
konkretnym przypadku potrzeb-

ny jest nie tyle remont, co budo-
wa nowego bloku operacyjnego. 
Stanisław Karczewski podkreślił 
także duże znaczenie szpitali 
funkcjonujących w mniejszych 
miejscowościach oraz to, jak 
ważne jest, aby poziom szpita-

la, niezależnie od miejsca był 
wysoki. Kolejnym punktem 
wizyty w szpitalu było poświę-
cenie nowej karetki, którego 
dokonał ks. Leszek Walkiewicz, 
Proboszcz Parafii pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Łęczycy. 
 Następnie Pan Marszałek wraz 
z grupą gości udał się do Tumu, 
gdzie Proboszcz Parafii tumskiej 
ks. Piotr Nowak opowiedział o 
historii tak ważnego dla nasze-
go regionu oraz całego kraju 
miejsca, perły architektury ro-
mańskiej. Na zakończenie wi-
zyty wszyscy goście odwiedzili 
Zamek Królewski w Łęczycy, 
siedzibę Muzeum, gdzie zjedli 
uroczysty obiad. Tam Pan Dy-
rektor Andrzej Borucki zapoznał 
wszystkich z bogatą historią 
zarówno samego obiektu, ale 
także zgromadzonych w nim 
zabytków.

Senator zaprosił marszałka 

Remont budyn-
ku byłej szkoły w 

Drzykozach został ukończony trzy 
lata temu, od tej pory stoi i czeka 
na zagospodarowanie. 

Gmina płaci pracownikowi, który 
pilnuje obiektu. W zimie trzeba go 
ogrzać, a nic się tam nie dzieje. Kiedy zo-
staną podjęte pierwsze kroki w związ-
ku z zagospodarowaniem budynku?

- Do 10 listopada złożymy wniosek 
na środki finansowe przeznaczone 
na wyposażenie obiektu. Jego prze-
znaczenie było znane od początku, 
będzie to obiekt dla ludzi starszych, 
w przyszłym roku placówka będzie 
otwarta dla pensjonariuszy – wyja-
śnia Zbigniew Wojtera, wójt gminy 
Daszyna.

(mku)

Co powstanie w byłej szkole?
Gm. Daszyna

Grabów 

W budynku po byłej szkole w Drzykozach powstanie dom dla 
osób starszych

SeSja z konkretnymi decyzjami 

kto pobił syna krzysztofa Graczyka?
Łęczyca Ta decyzja podykto-

wana była względami 
rodzinnymi. Ojciec nie ukrywa 
tego, że przejął się dramatem 
syna, który został pobity na ul. 
Bitwy nad Bzurą. - Nie mogłem 
już być dalej przewodniczącym – 
mówi Krzysztof Graczyk. 

Ta sprawa odbiła się szerokim 
echem w mieście. O pobiciu 27-let-
niego Jakuba rozmawiają miesz-
kańcy nie tylko z osiedla, gdzie 
doszło do zdarzenia. 

- Prawda jest taka, że w mieście 
bezpiecznie nie jest – uważa pani 
Wiesława. - Po zmroku człowiek 
obawia się wyjść z domu. Można, 
jak to mówią, oberwać za nic. 
Słyszałam o pobiciu syna pana 
Graczyka. Żal mi ojca. Na pewno 
to bardzo przeżył. 

Krzysztof Graczyk nie chce zbyt 
dużo mówić o niedawnej sytuacji.

- To są sprawy osobiste, które 
sprawiły, że zrezygnowałem z 

funkcji przewodniczącego rady 
nadzorczej „Łęczycanki”. - Zapro-
ponowałem, aby przewodniczącą 
została Zofia Wodzyńska. Moja 
propozycja spotkała się z akcep-
tacją. 

Nowa przewodnicząca rady 
również unika rozmowy na temat 
dramatu byłego szefa RN.

- Nie będę mówiła o rezygnacji 
pana Graczyka – usłyszeliśmy. - 
Wiem, że podjęcie tej decyzji nie 
było dla niego łatwe.

27-letni Jakub został pobity 
przed godziną 23. Co stało się na 
ul. Bitwy nad Bzurą? Jaki był po-
wód napaści na syna K. Graczyka?

- Nie mogę na chwilę obecną 
powiedzieć zbyt wiele o powo-

dach pobicia Jakuba G. – mówi 
podinspektor Dariusz Kupisz z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy. - 27-latek następnego 
dnia po pobiciu sam zgłosił się na 
policję, gdzie opowiedział o całym 
zdarzeniu. Poinformował nas, że 
pobił go mężczyzna, którego zna. 
Miał ze sobą zaświadczenie ze 
specjalistycznego badania lekar-
skiego, które potwierdza pobicie. 
Wyjaśniamy przyczyny. 

Z całą pewnością materiały poli-
cyjne trafią wkrótce do prokuratu-
ry. Najbliżsi Jakuba mają nadzieję, 
że sprawa nie zostanie umorzona a 
sprawca pobicia zostanie sprawie-
dliwie ukarany. 

tekst i fot. (zz) 

Do pobicia doszło na ulicy 
Bitwy nad Bzurą 

Krzysztof Graczyk 
zrezygnował z 
przewodniczenia radzie 

Radni na ostatniej nad-
zwyczajnej sesji zdecy-

dowali się na zmiany w budżecie 
polegające na przyznaniu bra-
kujących środków finansowych 
dla ośrodka kultury i biblioteki. 
Pracownicy tych placówek mogą 
odetchnąć z ulgą.

Czy, aby pokryć deficyt, zacią-
gnięty zostanie kredyt?

- Nie ma zgody na kolejny kre-

dyt. Gmina i tak jest zadłużona 
- mówi radny Andrzej Starczyń-
ski. - Ciekawe co teraz zrobi wójt? 
Pewnie rolnikom podniesie podat-
ki, a ja będę pierwszy przeciwny. 
Na wsi nie jest dobrze, nie dość, że 
nie ma kto kupić zboża czy innych 
płodów rolnych to jeszcze cena 
niska. Skąd ci ludzie mają wziąć 
pieniądze. 

(mku)
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Uniejów 

reklama

W sali rycerskiej uniejowskiego 
zamku 18 października została 
wręczona nagroda, którą Uniejów 
otrzymał w I edycji konkursu Eko 
Hestia Spa. Uniejów miał zaszczyt 
gościć przedstawicieli Grupy Ergo 
Hestia – fundatora nagrody Eko 
Hestia Spa oraz przedstawiciela 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP wraz z zaproszony-
mi gośćmi podczas przekazania 
wyróżnienia w formie statuetki 
i symbolicznego czeku na sumę 
100 tysięcy zł.

Józef Kaczmarek, burmistrz 
Uniejowa, wyraził swoje zado-
wolenie z tego, że Uniejów – 
najmłodsze polskie uzdrowisko 
zostało wyróżnione na forum 
wszystkich innych miejscowości 
zdrojowych, które mają dużo 
dłuższe tradycje w zakresie bal-
neoterapii. 

Teraz przed Uniejowem stoi nie 
lada wyzwanie – realizacja dal-
szych działań proekologicznych. 
Jak zadeklarował burmistrz projekt 
obejmie m.in. utworzenie ścieżki 
dydaktycznej na terenie Uzdro-
wiska Termalnego Uniejów oraz 
szereg działań z zakresu edukacji 
ekologicznej skierowanych nie tylko 
do mieszkańców gminy, lecz także 
do społeczności innych polskich 
uzdrowisk.

Ruszyła budowa 
dwóch bloków na 

osiedlu przy ul. Asnyka. Rów-
nolegle prowadzone są roboty 
przy ul. Mickiewicza związane 
z modernizacją drogi i budową 
garaży. W bliskim sąsiedztwie 
prowadzonych prac, na osiedlu 
domków jednorodzinnych, po-
wstaje ul. Jana Pawła II. W tym 
rejonie Uniejów wygląda jak 
jeden ogromny plac budowy. 

Jak łatwo się domyślić, duży 
remont przysparza lokatorom 
pewnych kłopotów. Ogromne 
góry piachu składowane na te-
renie budowy to uciążliwość dla 
mieszkańców pobliskiego bloku. 
Za każdym razem, 

gdy wieje silniejszy wiatr, drobinki 
piasku lecą w stronę budynku.

- Mamy nadzieję, że niedługo 
znikną te piaskowe góry – słyszy-
my od lokatorów. 

Adam Broda, kierownik budo-
wy, uspokaja i prosi o wyrozumia-
łość oraz cierpliwość.

- Wkrótce tym piachem zasy-
piemy fundamenty. Zdaję sobie 
sprawę z uciążliwości związanych 
z budową. Ale niestety, nie da się 
tego do końca wyeliminować. 
Prace przy budowie dwóch bloków 
potrwają do końca września przy-
szłego roku – informuje kierownik. 

Jak się dowiedzieliśmy, przy 
Asnyka będzie w sumie 67 nowych 

mieszkań. Najmniej-
sze lokale liczyć będą 
po 40 metrów kwa-
dratowych, najwięk-
sze ponad 70. 

- Przy blokach bę-
dzie 51 miejsc par-
kingowych, 19 gara-
ży umiejscowionych 
zostanie w piwnicy 
– dodaje A. Broda. 

Kilka metrów dalej 
trwają prace przy 
remoncie ul. Mickie-

wicza. Modernizacja drogi spędza 
sen z oczu głównie właścicielom 
garaży. 

- Zrobili głęboki rów i jak mamy 
teraz korzystać z garaży? - pytają 
mieszkańcy. - Jak ktoś ma większe 
auto, to naprawdę jest ogromny 
problem z wjazdem i wyjazdem 
z garażu. Nie wiadomo też, jak to 
będzie jak już zrobią ulicę. Przecież 
nasze garaże znajdują się blisko 
drogi. 

Robotnicy twierdzą, że już nie-
długo nie powinno być żadnych 
utrudnień. 

- Zaraz po wkopaniu krawęż-
ników wyrównamy teren przy 
garażach. Najprawdopodobniej 
położony tam zostanie tłuczeń – 
usłyszeliśmy.

Naprzeciwko starych garaży 
budowane są nowe. Jeszcze w tym 
roku garaże mają zostać oddane 
do użytku. 

tekst i fot. (ps)

Nagroda 
przyznana 

Naprzeciwko bloku 
usypane zostały góry 
piachu

Inwestycje w Uniejowie
Przy ul. Asnyka 
wybudowane zostaną 
dwa bloki

Na zdjęciu modernizowana ul. Mickiewicza
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Gm. Zadzim

Poddębice 

ogłoszenie płatne

Zostañ�Doradc¹�Klienta

i�rozwijaj�swoj¹�karierê

z�Providentem.

Zadzwoñ�lub�wyœlij�smsa

o�treœci�”Doradca”

600-400-390

Do³¹cz�do�naszego�zespo³u.
Pozyskuj�klientów,

buduj�z�nimi�d³ugofalowe�relacje
i�doradzaj�w�wyborze

najlepszych�rozwi¹zañ.

Stało się już tradycją, że trzecia 
niedziela października jest w 
uniejowskim kalendarzu świę-
tem biegania. 16 października 
odbył się jubileuszowy X Bieg 
„Do Gorących Źródeł – „Sanus 
per aquam”. Bieg został zor-
ganizowany po raz czwarty w 
ramach cyklu 9 Biegów o Pu-
char Marszałka Województwa 
Łódzkiego Witolda Stępnia i 
został dofinansowany ze środ-
ków samorządu województwa 
łódzkiego.

Wystrzał ze średniowiecznej 
armaty o godz. 13:30 rozpoczął 
rywalizację na trasie, wiodącej 
od Rynku w Uniejowie poprzez 

most na Warcie,  następnie 
przez turystyczną część miasta 
(Zagroda Młynarska, Lawen-
dowe Termy, „Termy Uniejów”, 
Zamek) i uwielbianą przez 
biegaczy kładkę nad Wartą, 
obok kolegiaty, następnie przez 
mieszkalną część miasta aż do 
nawrotu i powrotu na metę w 
Rynku. 

Zwycięzcami biegu zostali: I – 
Sergii Okseniuk (Ukraina), II – Jan 
Wychowałek (Piotrków Trybunal-
ski), III – Krzysztof Pietrzyk (Ko-
luszki). Najszybszymi z pań były: 
I – Monika Kaczmarek (Łódź), 
II – Natalia Nagirnjak (Ukraina), 
III – Oksana Okseniuk (Ukraina).

Budowa przyszpi-
talnych lądowisk 

budzi kontrowersje w całej Polsce. 
Nie inaczej jest w Poddębicach. 
Śmigłowce Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego wciąż muszą lądo-
wać na obrzeżach miasta. Czy to 
się zmieni?

- Nie potrafię odpowiedzieć na 
to pytanie – mówi Jan Krakowiak, 
prezes Poddębickiego Centrum 
Zdrowia. - Póki co, trzeba będzie 
poczekać z realizacją tych planów. 
Wszystko przez projekt nowelizacji 
ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym. 

Co wynika z projektu? Tylko sa-
modzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej i spółki kapitałowe z co 
najmniej większościowym udziałem 
Skarbu Państwa dostaną kontrak-
ty na świadczenia z ratownictwa 
medycznego. Zdaniem ekspertów 
oznacza to, że prywatne pogotowie 

ratunkowe zniknie z Polski.
Nowelizacja zakłada również 

zatrudnianie ratowników wyłącznie 
na umowy o pracę i przyznanie im 
statusu funkcjonariusza publicz-
nego przez cały dyżur (do tej pory 
zyskiwali go tylko podczas wyko-
nywania medycznych czynności 

ratunkowych). Do końca 
2019 r. mieliby oni jeździć 
w karetkach sami, bez 
lekarza. Resort zdrowia 
chce całkowicie zrezygno-
wać ze specjalistycznych 
zespołów ratownictwa 
na rzecz podstawowych, 
wzmacniając je jednak o 
dodatkowego – trzeciego 
– ratownika.

Na wyposażeniu po-

gotowia miałyby znaleźć się także 
motocykle. Projekt zakłada też cen-
tralizację dyspozytorni medycznych, 
które mają być w stałej łączności tele-
informatycznej z zespołami karetek 
i podlegać urzędom wojewódzkim.

- Jeśli chodzi o lądowisko, to te 
sprawy reguluje projekt o zmianie 
ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym. SOR bez lądowi-
ska będzie mógł dalej działać, ale pod 
warunkiem zapewnienia transportu 
osób w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego ambulansem naziem-
nym – wyjaśnia prezes Krakowiak. 

Przypomnijmy, że rozporządzenie 
ministra zdrowia obligowało szpital-
ne oddziały ratunkowe do zapewnie-
nia lądowisk do stycznia 2017 roku. 

(ps)

Dwuletni, ważący 160 kilogra-
mów Leon z zoo w Borysewie, 
dochodzi do zdrowia po wypadku 
do którego doszło dwa tygodnie 
temu. Przypomnijmy, że biały lew, 
podczas zabawy, uderzył głową 
w konar i zachodziło podejrzenie 
wstrząśnienia mózgu albo uszko-
dzenia kręgów. Stanem zwierzaka 
zaniepokoili się jego opiekunowie 
i zdecydowali, że z zoo safari  bia-
łego lwa przewiozą do Wrocławia. 
Na Uniwersytecie Przyrodniczym 
został przebadany rezonansem 
magnetycznym.

Badanie trwało ponad pół godziny. 
W wyniku uderzenia lew odczuwał 
ból, bo jeden z kręgów przygniatał 

drugi. Miał też zbitą głowę. Leo prze-
szedł  kilkudniową rekonwalescencję. 
Musiał być oddzielony od stada, by 
mieć potrzebny spokój. Przebywał 
też w mniejszym boksie.

Rezonans Leo odbił się szerokim 
echem w całym kraju. Warto wspo-
mnieć, że Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu współpracuje z zoo 
Safari Borysew monitorując stan 
zdrowia zwierząt, a także realizując 
wspólne projekty badawcze. 

Uniwersytet Przyrodniczy wy-
specjalizował się przede wszystkim 
w diagnostyce układu nerwowego. 
Pacjentami, którzy najczęściej w ra-
mach badań naukowych trafiają do 
rezonansu, są świnie, psy i koty. Ale 

27-latek kierujący 
seatem stracił pa-

nowanie nad pojazdem, wjechał 
do rowu i uderzył w drzewo. 
Kierujący i pasażerka pojazdu 
doznali ogólnych potłuczeń i 
zostali umieszczeni w szpitalu w 
Poddębicach.

16 października o godzinie 19.50 
dyżurny poddębickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym w miejscowości Otok. 
Policjanci, którzy przybyli na miej-
sce wstępnie ustalili, że 27-latek z 
powiatu poddębickiego kierujący 
samochodem osobowym mar-

ki seat ibiza jadąc w kierunku 
Zygier najprawdopodobniej nie 
dostosował techniki i prędkości 
do warunków drogowych w wy-
niku czego na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał 
do rowu i uderzył w przydrożne 
drzewo. W wyniku zdarzenia 
kierujący oraz podróżująca z nim 
28-letnia pasażerka z powiatu ła-
skiego doznali ogólnych potłuczeń 
i zostali umieszczeni w szpitalu w 
Poddębicach. Kierujący w chwili 
zdarzenia był trzeźwy. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzi 
poddębicka policja.

Wprost na drzewo

Leo po Wypadku zdroWieje
badano też różne odmiany drobiu 
czy ryb.

Do klinik i specjalistycznych ga-
binetów na Uniwersytecie Przyrod-
niczym we Wrocławiu trafia rocznie 
ponad 30 tysięcy pacjentów. Dr Mar-
cin Wrzosek, neurolog, dla którego 
rezonans magnetyczny jest jedną z 
podstawowych technik diagnostycz-
nych, na liście swoich pacjentów poza 
lwami, psami i kotami, ma też dzikie 
sarny, lemury, a nawet jeże.

Słynny bieg w uniejowie 
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Czy powstanie lądowisko? 

Co z karetkamI?

Śmigłowce LPR najczęściej lądują na polach za rzeką, przy 
trasie na Uniejów 

Plany dot. budowy 
przy szpitalu 
lądowiska są póki 
co zamrożone 

Przedstawiciele gminy Uniejów już po raz kolejny wzięli udział w zawodach strzeleckich w Świnicach Warckich. XI Zawo-dy Strzeleckie Samorządów Powiatu Łęczyckiego odbyły się na strzelnicy w Świnicach Warckich.
Podczas zawodów wyłoniono najlepszą drużynę samorządową oraz najlepszych strzelców wśród kobiet i mężczyzn. Zawodnicy strzelali z karabinku sportowego SM-2, kal. 5,6 mm.

Na sześć drużyn, biorących udział w zawodach, samo-rządowcy z Uniejowa zajęli II miejsce (203 pkt.). Najlepsze „oko” miała drużyna starostwa powiatowego z Łęczycy (215 pkt.). III miejsce zajęła drużyna 

samorządowa z Dąbia (190 pkt.), IV drużyna samorządowa ze Świnic Warckich (189 pkt.), V drużyna urzędu miasta w Łę-czycy (188pkt.), VI drużyna so-łectwa Władysławów (164pkt.). Najlepszymi strzelcami zostali: Sylwia Królasik (73 pkt.) i Robert Chojnacki (81pkt.).
Zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz gorący posiłek, za-pewniony przez organizatorów, a także bilety wstępu ufundo-wane przez samorząd Uniejowa  i gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie.

Organizatorami zawodów byli: starostwo powiatowe w Łęczycy, urząd gminy Świnice Warckie, klub LOK w Świnicach Warckich.

SamorządoWe 
zaWody StrzeLeCkie
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 208: Co cudze, to święte.

uŚmieChnij SiĘ
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uŚmieChnij SiĘ
* Przychodzi dinozaur do okulisty i 
skarży się:
- Panie doktorze, chyba ważka wpa-
dła mi do oka.
Pan doktor bada pacjenta i mówi:
- To nie ważka, to helikopter. 

* * * 
* Dzwoni facet do matki:
- Mamo, nie denerwuj się, proszę, ale jestem w szpitalu 
i zaraz będę miał amputację nogi...
- Jasiu, ty mnie nie denerwuj stale tym samym kawa-
łem. Zachowujesz się tak samo, odkąd osiem lat temu 
zacząłeś pracować jako chirurg! 

* * *
* Żona strofuje męża:
- Czy naprawdę znowu musiałeś wypić całą butelką 
wódki?
- Kochanie tym razem zostałem zmuszony...
- Przez kogo?
- Przez przypadek. Zgubiłem nakrętkę od butelki. 

* * *
* Pani w szkole pyta Jasia:
- Co wybrałby baran, gdyby postawiono przed nim 
wiaderko wody i wiaderko wódki?
A Jasiu na to: 
- Wodę!
Pani: 
- Świetnie! A dlaczego?
Jasiu: 
- Bo to baran! 

* * * 
* Pan Władek wraca po alkoholowym przyjęciu do 
domu. Puka do drzwi.
- To ty, Władek? - pyta się przez drzwi żona.
Odpowiada jej milczenie, więc wraca do łóżka. Po chwili 
znowu słyszy pukanie.
- Władek, czy to ty pukasz?
Cisza, więc żona na dobre udaje się na spoczynek. Rano 
otwiera drzwi i widzi swojego męża na wycieraczce, 
trzęsącego się z zimna.
- Władziu, to ty pukałeś w nocy?
- Ja...
- To dlaczego nie odpowiadałeś na moje pytania?
- Jak to nie odpowiadałem? Kiwałem głową. 

ZUPA 
Z CUKINII I SERA BRIE
Składniki:
35 dag młodych cukinii
3 średniej wielkości ziemniaki
3 szklanki bulionu
10 dag sera brie
4 łyżki kremówki

Etapy przygotowania:
Warzywa umyć. Ziemniaki obrać i ra-
zem z cukinią (nieobraną ze skóry) po-
kroić w kostkę, przełożyć do garnka, 
zalać bulionem i gotować 25 min (od 
zawrzenia) na małym ogniu. Następ-
nie wszystkie składniki zmiksować. 
Dodać pokrojony ser brie, wymieszać, 
ponownie zmiksować i zagotować. 

Gładką zupę zabielić śmietaną, wy-
mieszać (jeśli wyjdzie za gęsta, dolać 
troszkę wrzątku) i jeśli trzeba, doprawić 
do smaku odrobiną soli. Podawać zupę 
z groszkiem ptysiowym.

ZAPIEKANKA Z SZYNKĄ
Składniki:
szynka krucha - 200 g 
fi let z piersi kurczaka - 500 g 
schab pieczony - 200 g
włoszczyzna bez kapusty - 1 porcja
cebula - 150 g
pieczarki - 200 g
bułka tarta - 1 łyżka
masło - 2 łyżki
starty ostry żółty ser - 3 łyżki
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
pokrojona natka pietruszki - 2 łyżki
Sos:
masło - 2 łyżki
mąka - 1 łyżka
mleko - 1 szklanka
śmietana - ½ szklanki
soku z cytryny - 1 łyżeczka

Etapy przygotowania:
Filety z piersi kurczaka myjemy, go-
tujemy w niewielkiej ilości wody z 

włoszczyzną. Miękkie wyjmujemy i 
kroimy na kawałki. Przygotowujemy sos: 
w rondelku topimy masło, dodajemy 
mąkę, robimy białą zasmażkę. Rozpro-
wadzamy zimnym, przegotowanym 
mlekiem i gotujemy, aż sos zgęstnieje. 
Doprawiamy do smaku solą, sokiem z 
cytryny i szczyptą cukru. Zdejmujemy 
z ognia, wlewamy śmietanę i dokładnie 
mieszamy. Lekko studzimy. Umyte pie-
czarki i cebulę kroimy w plasterki. Na pa-
telni topimy łyżkę masła, szklimy na nim 
cebulę, dodajemy pieczarki i kilka minut 
smażymy na dość silnym ogniu. Szynkę 
kruchą i schab pieczony kroimy w paski, 
łączymy z pieczarkami, koncentratem 
pomidorowym, fi letem z kurczaka i przy-

prawami. Dokładnie mieszamy z sosem 
beszamelowym. Przygotowaną masę 
układamy w posmarowanym masłem i 
posypanym bułką tartą żaroodpornym 
półmisku, posypujemy startym żółtym 
serem i grudkami masła. Wstawiamy 
do nagrzanego piekarnika do 180˚C i 
zapiekamy ok. 20 min. Przed podaniem 
posypujemy posiekaną natką pietrusz-
ki. Podajemy z ziemniakami lub ryżem 
i surówką.

STRUDEL JABŁKOWY
Składniki:
100 g ciasta francuskiego 
75 g masła, rozpuszczonego 
5 jabłek, obranych ze skórki i pokro-
jonych w plasterki 
100 g mieszanki z rodzynek i suł-
tanów 
120 ml cukru
100 g prażonych płatków migda-
łowych

Etapy przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 190ºC. Posma-
ruj tłuszczem blaszkę do pieczenia. 
Posmaruj rozpuszczonym masłem 3 

kawałki ciasta francuskiego i połóż je 
jedno na drugim. Posmaruj ciasto po-
łową ilości jabłek. Zmieszaj pozostałą 
ilość masła, rodzynek, sułtanków, 
cukru oraz migdałów, a następnie 
posmaruj jabłka polową ilości tej 
masy. Zwiń ciasto, zakładając boki 
przy końcach, aby zakryć nadzienie. 
Powtórz te czynności z pozostałą 
ilością ciasta i nadzienia. Następnie 
przenieś na przygotowana wcześniej 
blaszkę, szwem do dołu, posmaruj 
odrobiną masła i piecz przez około 
20-30 minut do momentu, aż jabłka 
będą miękkie, a ciasto będzie miało 
zloty kolor. Posyp cukrem pudrem 
przed podaniem.
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47 par małżeńskich z Ozorkowa i 14 par z terenu gminy Ozorków otrzymało medale prezydenta RP z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego podczas uroczystości zorganizowanej 20 października w Miejskim Ośrodku Kultury przez 
ozorkowski USC. Podczas uroczystości burmistrz Jacek Socha i wójt Tomasz Komorowski złożyli „złotym parom” ser-
deczne życzenia i wręczyli jubilatom medale, listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty. Po wręczeniu odznaczeń wszystkim 
szacownym jubilatom odśpiewano „100 lat”. Uroczystość zakończył koncert zespołu folklorystycznego „Ozorkowianie”.

Info: UM Ozorków

złote gody w ozorkowie
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Ozorków 

Ozorków 

Ozorków 

Po raz pierwszy w 
kościele św. Józefa 

odbyła się msza podczas której 
młody charyzmatyk Marcin 
Zieliński poprowadził modlitwę 
o uzdrowienie. Tradycjonaliści 
przecierali oczy ze zdumienia. 
Tego w kościele jeszcze nie było. 

- Naprawdę działy się wielkie 
rzeczy – tak napisał na swoim 
facebooku Marcin Zieliński. 

Ozorkowianie też byli pod wra-
żeniem. Nie zabrakło jednak ludzi, 
którzy byli zaskoczeni formą pro-
wadzenia modlitwy. 

- Poszedłem do kościoła, aby zo-
baczyć tego charyzmatyka – mówi 
pan Paweł. - Wcześniej miasto 
zostało obklejone plakatami z 

jego podobizną. Zaciekawiła mnie 
informacja, ale przyznam, że już na 
samym początku nie spodobało mi 
się to, iż przy słowie o Bogu była 
ikonka z uśmiechniętą buzią. To 
wyglądało niepoważnie i moim 
zdaniem było mocno niefortunne. 
Najciekawiej było jednak podczas 
mszy. Zachowanie tego młodego 
chłopaka było prowokujące i wrza-
skliwe. Uważam, że organizacja 

tego nabożeństwa była niezgodna 
z duchem liturgii. 

Młody charyzmatyk z Sieradza 
jeździ po całej Polsce. Jest przeko-
nany o swojej misji. Twierdzi, że 
otrzymał dar, bo zaczął żarliwie 
modlić się do Boga. W internecie 
umieścił tzw. świadectwa po mszy 

w Ozorkowie. Są to wypowiedzi 
osób, które – jego zdaniem - zostały 
uzdrowione. 

„Od kilku lat miałam duże bóle 
kręgosłupa, kiedy przyszłam na 
mszę nie mogłam nawet stać więc 
całą mszę przesiedziałam. Teraz 
mogę się już swobodnie ruszać. 
Nie miałam dawno takiego ruchu, 
nie mogłam się nawet obrócić na 
bok, ani schylić a teraz wszystko 
mogę” - to jedna z umieszczonych 
przez charyzmatyka wypowiedzi. 

Oto kolejne:
„Miałem problem z kolanami, 

miałem je opuchnięte, brałem na nie 
zastrzyki i nie mogłem zginać ko-
lan. Musiałem przestępować z nogi 
na nogę! Teraz mogę już wszystko!”, 

„Od urodzenia borykałam się z 
poważnymi problemami stawu 
barkowego, moje nerwy były 
uszkodzone. Miałam problemy z 
poruszaniem i podnoszeniem ręki 
z powodu bólu. Miałam problemy 
z koordynacją i nie mogłam złożyć 
rąk. Teraz ruszam nią normalnie 
po praz pierwszy w życiu!”,

„Dzisiaj po-
c z u łem mo c 
uzdrowienia! 
Chodziłem o 
kulach, nie cho-
dzę już z nimi 
od kilku tygo-
dni, lecz czu-
łem duży ból z 
powodu wielu 
przepuk l i n, 
n ie mogłem 
podnieść swo-
jej ręki a teraz 
podnoszę ją 
swobodnie”...

W Koście-
le katolickim 
w Polsce, w 
o s t a t n i c h 
lat ach,  ja k 
przysłowio-
we „grzyby 
po deszczu” 
m nożą  s ię 

tak zwane msze święte z modli-
twą o uzdrowienie. Kontrowersje 
wzbudzają zwłaszcza różne formy 
łączenia mszy z tak zwanymi 
charyzmatycznymi modlitwami 
o uzdrowienie. Modlitwy te cha-
rakteryzują się całkowitą sponta-
nicznością. 

(stop)

Spacerujący alejkami 
przy ul. Wyszyńskie-

go bardzo często trafi ają na prze-
szkody w postaci zaparkowanych 
w poprzek samochodów. Niektó-
rzy kierowcy nie przejmują się 

przechodniami i stawiają auta, jak 
im wygodnie – na chodnikach lub 
wjazdach do bram. Muszą jednak 
pamiętać o tym, że za takie par-
kowanie mogą otrzymać mandat. 

(stop)

Ponad 500 sztuk krzewów i traw 
ozdobnych upiększyło rondo 
Pułaskiego.

- Na rondzie będzie teraz rósł 
m.in. bukszpan, berberys, złotnik, 
pęcherznica – wymienia Adam Pa-
piernik, właściciel firmy ogrodniczej 
wykonującej nasadzenia na zlecenie 
miasta. - Poza tym ułożyliśmy też 
białe, drobne kamienie ozdobne. 
Chcieliśmy, aby swoim wyglądem 
przypominały wijący się strumyk. 

Koszt nasadzeń to ok. 30 tys. 
zł. Środki na ten cel pochodzą z 
budżetu miasta i spółdzielni miesz-
kaniowej w Ozorkowie. 

(stop)

- Z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecz-

nej miałam otrzymać zasiłek stały 
15 października. Pieniędzy jednak 
nie było. Zasiłek otrzymałam do-
piero sześć dni później. Dlaczego? 
- pyta podopieczna 
ośrodka, która za-
dzwoniła do redakcji. 

Jak się dowiedzieli-
śmy MOPS czekał na 
pieniądze z urzędu 
wojewódzkiego.

- Te środki dotarły 
do nas z pewnym 
opóźnieniem – in-
formuje Magdalena 
Wąsiołek, dyrektor 
MOPS w Ozorko-
wie. - Ale nie można 

parkują jak chcą

Rondo wypiękniało

zasiłki nie w terminie?
mówić, że zasiłki również były 
wypłacane z opóźnieniem. Zgod-
nie bowiem z decyzjami admini-
stracyjnymi wypłata następuje do 
ostatniego dnia miesiąca. 

(stop)

Młody charyzmatyk jeździ po całej Polsce. W niedzielę gościł w Ozorkowie 

Charyzmatyk w kościele

Plakaty pojawiły się w wielu miejscach w mieście 

Ozorków 
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ogłoszenie

Chyba nie było w 
ubiegłym tygodniu 

mieszkańca, który odwiedzając 
stary cmentarz nie spojrzał w 
stronę zawalonych potężnymi 
gałęziami grobów znajdujących 
się przy głównej alei. Większość 
ozorkowian z niedowierzaniem 
kręciła głowami.

- Jak można było w ten sposób 
prowadzić przycinkę – zastanawia 
się pani Maria. - I to przed 1 listo-
pada. Właściciele tych pomników 
na pewno będą mieli sporo pracy 
ze sprzątaniem. Ciekawe, czy 
gałęzie nie zniszczyły pomników?

- Byłem świadkiem tej przycin-
ki – dodaje kolejny mieszkaniec. 
- Ekipa niektóre ucięte gałęzie 
spuszczała po linie, ale jak widać 
i tak nie udało się uniknąć pro-
blemów. Moim zdaniem od razu 
powinni usunąć ten 

nieporządek. Bo taki widok po 
prostu kłuje w oczy. 

Na cmentarzu rozmawialiśmy 
również z pracownikami odpo-
wiedzialnymi za utrzymanie 
czystości.

- Prace związane z przycinką 
zostały wykonane na życzenie 
właścicieli pomników znajdują-

cych się tuż pod tym drzewem 
– usłyszeliśmy. - Trzeba było przy-
ciąć gałęzie, bo kiedyś w to drzewo 
uderzył piorun. Raczej żaden z 
pomników nie został uszkodzony. 

Pracownicy zapewnili naszego 
reportera, że gałęzie zostaną jak 
najszybciej uprzątnięte z grobów. 

tekst i fot. (stop)

64-letni Andrzej O. (nazwisko do 
wiadomości redakcji) od kilku 
dni przebywa w ozorkowskim 
Domu Pomocy Społecznej. Do 
placówki trafi ł ze Zgierza, gdzie 
przebywał w nielegalnym Domu 
Schronienia.

- Nasz nowy podopieczny jest 
wystraszony i małomówny. Nie 
ma się co dziwić, bo możemy się 
domyślać jaką traumę wcześniej 
przeżył – mówi Joanna Stopczyk, 
dyrektor DPS. 

Dom Schronienia dla Samot-

nych i Potrzebujących oraz Sa-
motnej Matki działał na pe-
ryferiach Zgierza. Blisko stu 
pensjonariuszy przebywało w 
placówce w okropnych warun-
kach. Marzli w nieogrzewanych 
salach, głodowali, nie dostawali 
napojów, pozbawieni byli opieki 
medycznej. O placówce zrobiło 
się głośno w całej Polsce. Do 
nielegalnego domu starców, 
prowadzonego przez Kościół 
Starokatolicki, przyjechało po-
gotowie. Medycy zadecydowali o 
natychmiastowym umieszczeniu 
w szpitalu kilkunastu pensjona-
riuszy. Sześcioro z nich zmarło. 
Sprawą zajęła się prokuratura. 

- Pomału zdobywamy zaufanie 
pana Andrzeja – słyszymy od szefo-
wej ozorkowskiego DPS. - Musimy 
postępować bardzo ostrożnie, z 
taktem i rozwagą. Na nasze pytania 
o przeszłość podopieczny odpowia-
da tylko „tak było...”. Wiemy, że w 
zgierskiej placówce pensjonariusze 
mieli zakaz rozmów i byli traktowa-
ni bardzo źle. 

Dowiedzieliśmy się, że Andrzej 
O., po przewiezieniu do Ozorkowa 
przespał w DPS-ie całą noc. Zjadł 
samodzielnie śniadanie. 

- Podopieczny jest bardzo szczu-
pły. Nie możemy jednak z całą pew-
nością stwierdzić, czy w zgierskim 
domu był głodzony. Na ciele nie 
posiada żadnych ran czy też sinia-
ków. Czekamy na dokumentację ze 
Strzelec spod Kutna skąd pochodzi 
pan Andrzej – mówi J. Stopczyk.

Warto dodać, że w zgierskim 
domu opiekę nad pensjonariusza-
mi sprawowała fundacja, której 
prezesem jest Marek N. Wcześniej 
prowadził podobne domy w innych 
miejscowościach. Miejscowe media 
donosiły, że dochodziło tam do 
znęcania się nad podopiecznymi, 
wyłudzania pieniędzy, a nawet 
zaciągania kredytów w ich imieniu. 

Ci pensjonariusze zgierskiej 
„umieralni”, którzy nie wymagali 
hospitalizacji, zostali umieszczeni 
w kilku domach pomocy działają-
cych w regionie łódzkim.  

tekst i fot. (stop)

makieta dla burmistrza 
Ozorków 

Ozorków 

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie wybrali się do urzędu miejskiego, aby przekazać na ręce burmi-strza Jacka Sochy makietę wykonaną z okazji jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich miastu Ozorków. Makieta, przedstawiająca zabudowę placu Jana Pawła II, trafi  następnie do Izby Historii Miasta Ozorkowa.

Kontrowersyjna wycinka 

konary poleciały na groby!

Do ozorkowskiego DPS został 
przywieziony pensjonariusz ze 
Zgierza 

z „umieralni” trafi ł do ozorkowa

Na zdjęciu szefowa DPS w Ozorkowie

zostały wykonane na życzenie 
właścicieli pomników znajdują-
zostały wykonane na życzenie 
właścicieli pomników znajdują-
zostały wykonane na życzenie 
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Ozorków 

Ozorków 

V OZORKOWSKIE  
ŚPIEWANIE PATRIOTYCZNE 

„Tu jest moje miejsce” 

11 listopada 2016, godz. 17.00  

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W OZORKOWIE 

ogłoszenie płatne

Ponad 200 osób uczestniczyło w 
uroczystym spotkaniu z okazji Dnia 
Seniora zorganizowanym 19 paź-
dziernika w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Przewodnicząca ozorkow-
skiego oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zofia Wymysłowska rozpoczęła 
spotkanie od uczczenia minutą ciszy 
zmarłego w tym roku Józefa Sobcza-
ka, poprzedniego przewodniczącego 
Związku w Ozorkowie.

Tradycyjnie już Seniorzy zapraszają 
na swoje uroczystości gości z Ozorkowa 
i okolic; w tym roku życzenia zdrowia, 
uśmiechu i spełnienia marzeń składali 
emerytom i rencistom burmistrz Jacek 
Socha, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Banasiak, radny Rady 
Powiatu Zgierskiego Dominik Gabry-
siak, Janusz Sowiak i Julian Kałużny 

z Zarządu Oddziału Okręgowego 
PZERiI w Łodzi, Teresa Rogalska z 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, 
Władysław Starzyński – prezes Banku 
Spółdzielczego w Ozorkowie i Ewa 
Kruszyńska – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Po życzeniach przewodnicząca 
ozorkowskiego PZERiI Zofia Wy-
mysłowska zaprosił wszystkich do 
odśpiewania Hymnu Seniorów, a 
następnie do wysłuchania koncertu 
kapeli „Ozorkowianie” i kabaretu 
„Wesoła Wdówka”.

Przy ciepłociągu 
– pomiędzy ulica-

mi Traugutta i Konstytucji 3 
Maja – już na stałe zadomo-
wiły się koty. Nie ma się co 
dziwić, bowiem są codziennie 
dokarmiane przez niektórych 
lokatorów pobliskiej kamieni-
cy. Nie wszystkim się to jednak 
podoba. Do redakcji zadzwonił 
Czytelnik, który zwrócił uwagę 
na nieporządek. 

- Miłośnicy kotów powinni bar-
dziej dbać o czystość. Pomiędzy 
i przy samych rurach ciepłow-
niczych pełno jest plastikowych 
tacek, foliowych torebek i resztek 
jedzenia. Jeśli już ktoś tak bardzo 
kocha koty i je dokarmia, to niech 
chociaż później posprząta po 

swoich pupilach – mówi ozorko-
wianin. 

Dokarmiający koty nie chcą 
zgodzić się z krytyką. Ich zda-
niem to nie przez koty teren jest 
zaśmiecony.

- Przy rurach ciepłowniczych 
śmieci są podrzucane przez in-
nych. Tacki po jedzeniu chowamy 
zawsze w jedno miejsce – usły-
szeliśmy. 

W tym roku przy ciepłociągu 
gromadzi się kilka kotów. W 
ubiegłych latach mruczków było 
znacznie więcej. 

(stop)

Wydawać by się mo-
gło, że handlujący pod 

wiatą na targowisku miejskim będą 
zadowoleni z rozpoczętych prac 
modernizacyjnych. Tak jednak nie 
jest. Niektórzy kupcy kręcą nosem, 
gdy patrzą na robotników i efekt 
ich pracy. 

Już drugi tydzień trwają roboty na 
targowisku. Handlowcy wyrazili swój 
niepokój, gdy zobaczyli, że nie wszyst-
kie spusty rynien zostały wpuszczone 
w kanalizację deszczową. 

- Nie rozumiem, dlaczego robot-
nicy nie zajęli się rynnami od strony 
rzeki – mówi jeden z kupców. - Jeśli 

miasto zleciło te prace, to modernizacja 
powinna być pełna. Podczas opadów 
deszczu na pewno znów plac targowy 
pod wiatą będzie zalewany.

Kolejny kupiec zwraca uwagę na 
inny problem

- Władze obiecały, że tuż pod zada-
szeniem wiaty zainstalowane zostanie 
oświetlenie. Ale z tego co widzimy, 
to takie prace nie są realizowane. 
Robotnicy przesunęli jedynie lampy 
oświetleniowe.

Na miejscu rozmawialiśmy z kie-
rownikiem robót. Zapytaliśmy o to, 
czy postulaty handlowców zostaną 
uwzględnione.

- Wykonujemy zlecone przez miasto 
roboty – usłyszeliśmy. - Poprawiamy 
system odwodnienia, a lampy prze-
sunęliśmy, aby kupcy mieli lepszy 
dojazd pod samą wiatę samochodami 
dostawczymi. Jeśli miasto zleci nam 

kupcy nie do końca są zadowoleni 

kolejne etapy związane z moderni-
zacją, to oczywiście dokończymy 
inwestycję.

Jaki jest komentarz miasta? Czy 
pozostawione rynny zostaną wpusz-
czone w kanalizację deszczową i co z 
dodatkowym oświetleniem?

„Na stanowiskach handlowych 
pod wiatą w czasie opadów desz-
czu i roztopów zalegała woda. Aby 
usprawnić jej odpływ rury spustowe 
od strony pawilonu handlowego 
oraz pośrodku wiaty wpuszczono 

bezpośrednio do kanalizacji desz-
czowej. Woda z pozostałych rynien 
spływa poza wiatę do kratek ście-
kowych. Poza tym, w ramach prac 
porządkowych i gwarancyjnych 
na targowisku wykonano drob-
ne naprawy w szalecie miejskim, 
naprawiono uszkodzone kosze na 
śmieci. Do końca tego roku zostanie 
także zainstalowanie oświetlenie 
pod wiatą handlową” - czytamy w 
odpowiedzi magistratu.

tekst i fot. (stop) 

dzień seniora

Spusty rynien zostały wpuszczone do kanalizacji tylko od 
strony pawilonu handlowego. Od strony rzeki rynien, póki 
co, robotnicy nie ruszali

Prace 
modernizacyjne 
targowiska 
miejskiego. Czy 
woda nie będzie 
już zalewać 
placu?

kto nie lubi kotów?

Od kilku lat koty dokarmiane 
są przy ciepłociągu 

Przy rurach śmieci nie 
brakuje

fo
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Rozgrzewające herbaty to doskonały pomysł na przemarznięcie. 
Jeśli jesteś zwolenniczką czarnej herbaty, dopraw ją dodatka-
mi aromatycznymi o działaniu rozgrzewającym. Jeżeli preferu-
jesz napary ziołowe, wybierz te, które wzmacniają odporność. 

Herbata zielona z cytryną i imbirem
łyżeczka zielonej herbaty, 

skórka z cytryny, 
plaster świeżego imbiru. 

Składniki zalej wodą o temperaturze ok. 90°C (lekko przestudzona), 
parz pod przykryciem ok. 5 minut.

Herbata czarna z jabłkiem i cynamonem
łyżeczka czarnej herbaty, 

łyżeczka suszonego jabłka, 
cynamon, 
2 goździki. 

Składniki zalej wrzątkiem i parz pod przykryciem ok. 4 minut.

Herbata z lipy, maliny i miodu
łyżka kwiatu lipy, 

łyżka suszonych malin, 
miód. 

Lipę i maliny zalej wrzątkiem, parz 10 minut, następnie dopraw 
łyżeczką miodu.

Skórki wokół paznokci narażone 
są na ciągłe urazy, dlatego często 
pękają i zadzierają się. Delikatna 
skóra wokół paznokci jest uszka-
dzana w trakcie nadmiernego 
wycinania, wysuszania i traktowa-
nia detergentami. Pielęgnuj skórę 
dłoni regularnie, aby ustrzec się 
powstawania bolesnych ran przy 
paznokciach. Najbardziej pomocne 
w walce z zadziorami są domowe 
kąpiele, peelingi i lecznicze okłady.

Jak dbać o skórki paznokci, 
by się nie zadzierały?

- Dieta - podstawą zdrowej kon-
dycji i wyglądu skóry jest zbilan-
sowana dieta oraz nawadnianie 
organizmu od wewnątrz.

- Regularne kremowanie rąk – 
kontakt z wodą osłabia naturalny 
płaszcz hydro-lipidowy skóry. Po 
każdym myciu rąk posmaruj je 
lekkim kremem nawilżającym.

- Zabezpieczanie dłoni w czasie 
sprzątania – detergenty zawarte 
w środkach do sprzątania, także 
w płynie do mycia naczyń naru-
szają naturalną warstwę tłuszczu 
chroniącą skórę dłoni przed jej 
wysuszaniem. Do sprzątania i 
zmywania naczyń zakładaj gu-
mowe rękawiczki. 

- Ochrona dłoni przed warunka-
mi atmosferycznymi – intensywne 

słońce, mróz oraz wiatr także wy-
suszają skórę i mogą przyczyniać 
się do zadzierania się skórek. W 
okresie zimowym zawsze noś 
rękawiczki gdy wychodzisz na 
dwór. 

- Regularny manicure – co około 
10 dni zrób manicure. Jeśli masz 
problem z zadzierającymi się skór-
kami zrezygnuj z ich wycinania 
cążkami. Zmiękczaj je za pomocą 
specjalnego płynu lub oliwki i od-
suwaj drewnianym patyczkiem. 

- Od czasu do czasu zrób ma-
seczkę odżywczą – zmieszaj po 
łyżeczce ulubionego kremu, olejku 
ze słodkich migdałów oraz miodu. 
Nałóż mieszankę na dłonie na 20 
minut, a następnie zmyj bez uży-
cia mydła.

Szałwię lekarską stosuje się 
nie tylko do produkcji ko-
smetyków i jako przyprawę 
poprawiającą smak potraw. 
Leczniczą właściwością her-
batki z szałwii jest pobudzanie 
organizmu do produkcji soków 
trawiennych, a płukanie ust 
szałwiowym naparem działa 
antyseptycznie, likwidując afty 
i pleśniawki.

Szałwia lekarska pielęgnuje 
skórę

W liściach szałwii są substancje 
o sprawdzonym, dobroczynnym 
działaniu na skórę. Olejek eterycz-

ny i flawonoidy pomagają leczyć 
wypryski, trądzik, łuszczycę, 
grzybicę. Związki mineralne mają 
silne właściwości odżywcze, a 
witaminy i fitohormony zwalcza-
ją stres oksydacyjny, opóźniają 
starzenie się skóry i powstawanie 
zmarszczek.

Szałwia lekarska 
na trawienie

Duża ilość garb-
ników, goryczy i 
związków żywico-
wych poprawia pracę 
układu trawiennego. 
Aromatyczne listki 
dodane do potraw 
tłustych i wzdyma-
jących czynią je lżej 
strawnymi. Herbatka szałwiowa 
po posiłku pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci, ułatwia 
trawienie i przyswajalność po-
karmów. Pomaga też w leczeniu 
niestrawności i wzdęć, ponieważ 
przeciwdziała nadmiernej fermen-
tacji i ma właściwości rozkurczowe. 
Dodatkowo obniża nieco poziom 
cukru we krwi. Stosowana regu-
larnie – pobudza apetyt.

Szałwia lekarska zwalcza 
infekcje i zakażenia

Zawarte w szałwii taniny, olejek 
eteryczny i gorycz karnozol stanowią 
silną broń w walce z zakażeniami. 
Działają antyseptycznie i grzybobój-
czo, hamują rozmnażanie się bakterii 
odpowiedzialnych za rozwój wielu 
infekcji. Dlatego płukanie ust napa-

Wypadanie włosów jesienią to 
fizjologiczna norma - zwykle 
tracisz około 50 włosów dzien-
nie, jesienią - trochę więcej, 
nawet do 100. Jeśli jednak 
wypadanie włosów zamiast się 
zmniejszać, narasta, najwyższy 
czas pospieszyć włosom na 
ratunek.

Dlaczego włosy wypadają 
jesienią?

Wzmożone wypadanie wło-
sów jesienią nie musi być spowo-
dowane błędami w pielęgnacji. 
Za sezonowe wypadanie włosów 
po lecie odpowiadają głównie 
hormony. Największe znaczenie 
ma w tym przypadku żeński 
hormon estrogen, który latem i 
wiosną wydzielany jest w więk-
szej ilości z powodu słońca, a 
jesienią i zimą jego wydzielanie 
jest ograniczone. Wzrasta nato-
miast poziom testosteronu.

Jak powstrzymać wypadanie 
włosów? Cztery kroki

Do jesiennego wypadania 
włosów należy podejść w kilku 
etapach:

- zmień dietę - uzupełnij ją w 
nienasycone kwasy tłuszczowe 
(oliwa z oliwek, same oliwki, 
pestki ze słonecznika, pestki 
z dyni - również cenne źródło 
cynku), co drugi dzień zjadaj 
sporą ilość białka rybiego w róż-
nej postaci, witaminy i owoce. 

Nie bój się mrożonek 
- mają dużo wartości 
odżywczych. 

- skróć włosy o do-
bre pięć centymetrów 
(dla panów dobrym 
rozwiązaniem byłoby 
obcięcie włosów na 
zapałkę, a w niektó-
rych przypadkach na 
zero). 

-  z m n ie j sz  u ż y-
cie suszarki do nie-
zbędnego minimum 
(tylko, jeśli używasz 
gorącego nawiewu. 
Chłodne i letnie po-
wietrze nie niszczy 
włosów i możesz je 
suszyć w ten sposób 
codziennie) podobnie postępuj 
z urządzeniami prostująco-za-
kręcającymi. 

-  nawi lżaj  włosy w wol-
nej chwili.  Przed umyciem 
włosów (np. przygotowując 
kolację) nałóż na nie nawil-
żającą maskę lub ulubiony 
olejek - trzymaj na włosach 
ok. godziny. Po umyciu nałóż 

Przepisy na rozgrzewającą herbatę

jak dbać o Skórki 
przy paznokCiaCh? 

Pękanie i zadzieranie się 
skórek powoduje ból i 
dyskomfort. Dlatego tak 
ważne jest regularne 
zmiękczanie skóry wokół 
paznokci

WYPaDaNIe WŁoSÓW jesienią

Na włosy ma wpływ pogoda 
- mróz i silne wiatry szkodzą 
włosom i skórze głowy. Najlepiej 
jesienią i zimą wiązać włosy 
przed wyjściem z domu i nosić 
czapkę. Ważne jest również 
cierpliwe szczotkowanie włosów.  

Włosy wypadają codziennie, ale nawet tego nie 
zauważamy. Jesienią, gdy wypadanie się nasila, mamy wrażenie, że jest to związane z chorobą, a to proces 
całkowicie normalny 

na długość włosów 
jedynie lekką odżywkę. 

- dbaj o skórę głowy. Regular-
nie wykonuj delikatne peelingi 
skóry głowy, myj ją delikatnie 
bardzo łagodnymi preparatami 
i dbaj o jej nawilżenie. Jeśli masz 
problemy z przetłuszczaniem się 
skóry głowy, wtedy nie wykonuj 
masaży, nie spłukuj głowy gorą-
cą wodą i nie zażywaj gorących 
kąpieli. Rozgrzana skóra poci 
się i tłuści.

Szałwia lekarSka: zaStoSowanie, 
działanie i właściwości

rami z szałwii stosuje się do leczenia 
owrzodzeń jamy ustnej, aft i ple-
śniawek, krwawiących dziąseł, ale 
również do łagodzenia bólu gardła 
i zapalenia migdałków. 

Szałwia lekarska ogranicza 
potliwość

Duża ilość garbników i sub-
stancji ograniczających rozwój 
bakterii bardzo skutecznie radzi 
sobie z nadmierną potliwością 
wynikającą np. z nadczynności 
tarczycy, nerwicy czy zwykłej 
gorączki. Przeciwpotny napar 
z liści szałwii działa już po 2-3 
godzinach od jego wypicia i bywa 
skuteczny nawet przez 3 dni. A 
przy silnie pocących się stopach 
i dłoniach warto także robić im 
kąpiele w naparze.



14 24 PAŹDZIERNIKA 2016
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny oferty pracy

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 

Mechanik
Chęć do pracy i nauki.
MARQS Mechanika Pojazdowa 
Ewelina Flejszman
Topola Królewska 22, 99-100 Łęczyca
tel. 663 735 646

Prasowaczka
Wykształcenie min. podstawowe, 
mile widziane doświadcznie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Pracownik pomocniczy na 
wykańczalni
Wykształcenie min. podstawowe, 
mile widziane doświadczenie.
P.P.H.U. ELIZABETH
ul. M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca
tel. 500 106 370

Kierowca kat. B+C – 
sprzedawca
Prawo jazdy kat. B oraz C.
Firma Handlowa „ROLSPEC” M. 
Ogłoszka, J. Ogłoszka s.c.
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel. 604941635

Specjalista w dziale promocji i 
dokumentacji muzealnej
Wykształcenie wyższe 
preferowane humanistyczne.
Muzeum w Łęczycy
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 89 97

Szwaczka
Umiejętność szycia stębnówką 
i overlockiem – ewentualnie do 
przyuczenia.
ALEX Szycie Odzieży Damskiej
Aleksandra Cieślak
ul. Pojezierska 26/15
91-328 Łódź
tel. 607 321 521
Praca w Łęczycy, ul. Belwederska 
85

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

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

Sprzedawca
Obsługa komputera, obsługa 
urządzeń fiskalnych, książeczka 
zdrowia.
PPDS Jakub Kominiarski
Leśmierz 21/6
95-035 Ozorków
tel. 667 349 099
Praca w Daszynie.

Doradca klienta
Wykształcenie średnie 
lub wyższe ekonomiczne, 
komunikatywność, łatwość 
nawiązywania kontaktów, mile 
widziane doświadczenie w branży 
finansowej.
Anna Podlasiak – Okupska
Usługi Finansowe
ul. Ozorkowska 25
99-100 Łęczyca
tel. 510 094 473
e-mail: anna.podlasiak-okupska@
bzwbk.pl

Operator koparki, kruszarki, 
sortowni
Wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia operatora koparki, 
kruszarki, sortowni.
Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe JAWIS
Jacek Wojtalewicz
Góry Małe 32
09-530 Gąbin
tel. 601 278 192
Praca: Wargawka Stara

Pracownik budowlany
Chęć do pracy, zdolności 
manualne.
KIMIKO
Przemysław Pachliński
Wróblew 37
95-035 Ozorków
tel. 530 867 601

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

Sprzątaczka
Chęć do pracy.
Firma „KO-MAR” 
Michał Malicki
ul. Dobiegniewska 21
87-820 Kowal
tel. 510 700 962
Praca w Łęczycy.

Kasjer-sprzedawca
Wykształcenie średnie, obsługa 
kasy fiskalnej.
Gram Sadeccy Sp. j.
ul. Dominikańska 8D
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 14

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

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

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

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

Monter sieci 
elektroenergetycznych
Chęć do pracy.
Budownictwo 
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.
ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź
tel. 605 896 005
e-mail: praca@selpol.pl

Kontroler jakości
Wykształcenie średnie, 
dyspozycyjność do pracy w 
systemie zmianowym.
K-Flex Sp. z o. o. 
ul. Pucka 112
81-154 Gdynia
Praca: Wielenin Kolonia 50B
e-mail: m.lukasik@k-flex.pl

Masarz
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, umiejętność 
pracy na stanowisku rzeźnik, 

OGŁOSZENIA DROBNE

wędliniarz, aparatowy 
przetwórstwa mięsa.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo 
Franciszek Niciak
Leźnica Mała 54a, 99-100 Łęczyca
Tel. 509-896-270 

Pracownik zgrzeblarni
Chęć do pracy.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wojciech Pawliszewski
Ul. Korsarska 20, 94-120 Łódź
Tel. 509-790-464
Miejsce wykonywania pracy: 
Łęczyca, ul. Lotnicza 1A

Specjalista ds. sprzedaży
Wykształcenie średnie, 

umiejętność obsługi komputera, 
znajomość branży rolniczej, 
umiejętność obsługi programu 
mag. prawo jazdy kat. B, 
znajomość języka angielskiego 
na poziomie podstawowym.
PHU ZIMEX Halina Zimoch
Leszcze 29, 99-100 Łęczyca
Tel. 24 721-43-83

Agent – sprzedawca
Wykształcenie zawodowe – 
sprzedawca, mile widziany staż 
pracy, obsługa kasy fiskalnej, 
praca na komputerze.
„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Plac Kościuszki 11
99-100 Łęczyca

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

Społem PSS „Mazur” w Łęczycy 
wydzierżawi lokal o pow. 29 m² 

przy placu Kościuszki 11/ róg 
Kaliska (Łęczyca).  Tel.: 505-

266-210 lub 506-856-382

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 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

Sprzedam M-3 w Ozorkowie 36,1 
m², IV piętro. Niski czynsz. Tel.: 

606-887-480

Sprzedam tanio bagażnik do VW – 

T-4 przedłużony. Tel.: 512-021-022

Sprzedam 2 skrzydła bramy 1,6 x 
4,6; profil i deski. Tel.: 737-464-166

Sprzedam drzwi używane (80) 
wewn. z ościeżnicą. Tel.: 737-464-166

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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Poddębice

Łęczyca

Uniejów

Łęczyca

Łęczyca

18 października poli-
cjanci z Wydziału Ru-

chu Drogowego łęczyckiej komen-
dy prowadzili działania ukierunko-
wane na pieszych i rowerzystów, 
czyli niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Policjanci nie 
tylko pouczali jak prawidłowo 
powinni zachowywać się będąc 
uczestnikami ruchu drogowego, 
ale również karali mandatami tych, 
którzy ewidentnie nie przestrzegali 
obowiązujących przepisów.

Patrole zwracały szczególną 
uwagę na: nieustępowanie pierw-
szeństwa pieszym, parkowanie 
pojazdów w sposób utrudniający 
poruszanie się pieszych, przecho-

dzenie przez jezdnię w miejscach 
zabronionych, poruszanie się pie-
szych nieprawidłową stroną drogi, 
wyposażenie w elementy odbla-
skowe pieszych, którzy poruszają 
się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym.

Podczas trwania działań policjan-
ci ujawnili łącznie 21 wykroczeń, 
nałożyli 9 mandatów na kierują-
cych, 1 mandat na rowerzystę i 1 
mandat karny na pieszego, za brak 
odblasków. 10 użytkowników dróg 
policjanci pouczyli.

I zastępca komen-
danta powiatowe-

go policji podinsp. Jarosław Zie-
liński uczestniczył w posiedzeniu 
Komisji Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Ochrony Przeciwpożarowej 
Rady Miejskiej w Poddębicach. Na 
spotkaniu przedstawił sprawoz-
danie z działalności komendy oraz 
omówił osiągnięte przez policjan-
tów wyniki w służbie.

19 października w Urzędzie 
Miasta w Poddębicach odbyło 
się posiedzenie Komisji Bezpie-
czeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej Rady Miejskiej 
w Poddębicach, w której udział 
wzięli m.in. I zastępca komendan-
ta powiatowego policji w Poddę-
bicach, przewodniczący komisji, 
radni, komendant państwowej 
straży pożarnej, oraz przedsta-
wiciele urzędu. Podczas swojego 
wystąpienia podinsp. Zieliński 
przedstawił radnym i zaproszo-
nym gościom informacje zbiorcze 
dotyczące stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na tere-
nie miasta i gminy Poddębice za 
okres styczeń-wrzesień 2016 roku. 
Według zestawienia wskazano, że 
ilość przestępstw na tym terenie 
w analizowanym okresie spadła a 

Policjanci poddębic-
kiej komendy spo-

tkali się z przedstawicielami 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Uniejowie. Grupa seniorów wy-
słuchała informacji związanych 
z działaniem „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”, pro-
gramu „Dzielnicowy bliżej nas”, 
aplikacji mobilnej „Moja Komen-
da” a także wysłuchali cennych 
uwag na temat potencjalnych 
zagrożeń.

18 października w sali OSP w 
Uniejowie odbyło się spotkanie 
policjantów z seniorami Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. W ramach 
założeń programu „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”, ko-
mendant komisariatu policji w 
Uniejowie kom. Adam Czerwiński 
omówił to innowacyjne narzędzie, 
które ma służyć głównie poprawie 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-
kańców powiatu. Przedstawiono 
także działanie aplikacji mobilnej 

„Moja Komenda” oraz w sposób 
szczegółowy omówiono tematykę 
związaną z nową koncepcją pracy 
dzielnicowego. Tutaj nawiązano 
do głównego założenia jakim jest 
wzmocnienie roli dzielnicowego 
poprzez umożliwienie miesz-
kańcom bezpośredniego z nim 
kontaktu a także bieżącego prze-
kazywania sygnałów dotyczących 
niepokojących zjawisk i zdarzeń 
na podległym terenie. Policjanci 
w swoich wystąpieniach nawią-

zali także do profi-
laktyki społecznej 
omawiając przy tym 
sposoby działania 
sprawców oszustw 
na tzw. „wnuczka”, 
„policjanta” a także 
oszustw kredyto-
wych. Na zakończe-
nie spotkania stróże 
prawa przypomnieli 
o możliwości bezpośredniego, bie-
żącego kontaktu z dzielnicowymi 

rejonów działających na terenie 
miasta i gminy Uniejów.

Kryminalni z łęczyckiej komendy ustalili i zatrzymali 
19 – latka podejrzanego o podpalenie sześciu kontene-

rów na śmieci oraz posadowienia dwóch zewnętrznych skrzynek 
kablowych na terenie miasta. Wartość strat wyceniona na kwotę 
8 000 złotych. Przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

17 października około 2.00 w nocy dyżurny z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy odebrał głoszenie o płonącym koszu na śmieci przy 
ulicy Ozorkowskie Przedmieście w Łęczycy. O zdarzeniu niezwłocznie 
powiadomiono straż pożarną. W związku z podjętymi działaniami po-
licjanci ustalili, że w różnych częściach miasta w odstępach kilkunastu 
minut płonęły również inne kontenery na śmieci. W sumie zniszczeniu 
poprzez podpalenie uległo 6 koszy. Śledczy od właścicieli uszkodzo-
nego mienia przyjęli stosowne zawiadomienie a kryminalni zajęli się 
ustaleniem sprawcy chuligańskich wybryków. 19 października, poli-
cjanci dzięki znajomości środowiska przestępczego ustalili i zatrzymali 
podejrzewanego o dokonanie tego czynu 19 – latka. Mężczyzna, tego 
samego dnia usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. 
W trakcie wykonywanych czynności z zatrzymanym okazało się, że jest 
on również sprawcą uszkodzenia posadowienia dwóch zewnętrznych 
szafek kablowych będących własnością firmy telekomunikacyjnej, któ-
rych wartość wyceniono na 5000 złotych. Zawiadomienie w tej sprawie 
przyjęto 18 października.

W dniach 18 – 19 października w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyły się 

ćwiczenia policjantów i pracowników cywilnych KPP w Łęczycy z 
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ćwiczenia przeprowadzono w celu poprawienia stanu ochrony 
przeciwpożarowej jednostki z zakresu obsługi i użycia podręcznego 
sprzętu gaśniczego. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim 
budowy i użycia sprzętu gaśniczego. Po części teoretycznej uczestnicy 
szkolenia mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Chętni przy 
użyciu gaśnicy proszkowej gasili ciecz palną w kontrolowanym poża-
rze. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy w ramach 
podziękowań za dotychczasową współpracę oraz przeprowadzone 
szkolenie wręczyło listy gratulacyjne.

Podsumowanie wyników pracy 
poddębickiej policji 

ich wykrywalność kształtowała się 
na poziomie 60%. Mając na uwa-
dze przestępstwa o charakterze 
uciążliwym zwrócono uwagę na 
kradzieże kieszonkowe a także 
pospolite „graffiti”, które to zda-
rzenia generują podstawy do za-
bezpieczenia miejsc zagrożonych 
tego typu przestępczością m.in. 
monitoringiem wizyjnym. Biorąc 
pod uwagę aspekty dotyczące 
popełnianych wykroczeń odno-
towano ich spadek. Należy jednak 
zaznaczyć, że znaczna ilość ujaw-
nionych wykroczeń to te najbardziej 
uciążliwe społecznie tj. zakłócanie 

spokoju i porządku publicznego, 
nieobyczajny wybryk, spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych 
lub zaśmiecanie. Wszystkie zostały 
rozpoznane w drodze postępowa-
nia mandatowego. Nawiązując do 
realizacji działań z zakresu ruchu 
drogowego odnotowano wzrost 
ilości kolizji drogowych w szczegól-
ności z udziałem zwierzyny leśnej a 
także drobnych zdarzeń parkingo-
wych. Biorąc pod uwagę osiągnięte 
wyniki nastąpił spadek w zakresie 
ilości wypadków drogowych oraz 
ilości osób rannych. W tym okresie 
nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Sprawca podpalenia 
kontenerów na śmieci złapany

Ćwiczenia przeciwpożarowe

o bezpieCzeńStWie W uniWerSyteCie trzeCiego Wieku

Akcja „Niechronieni”
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Schłodzone pomidory tracą smakpechowe zawodynajwiększa koronka szydełkowa

Spanie gdzie 
popadnie

największa koronka szydełkowa

Terrorystka 
z uśmiechem

Chyba wodę 
odcięli

Każdy może mieć 
własny czołg

Gromadka pod 
pantofl em

Pod koniec lipca nagrodzona certyfi katem została Ur-
szula Pawlak z Jarocina, która indywidualnie wykonała 
na szydełku największą koronkę na świecie. Rekordowe 
dzieło pani Urszuli zostało zmierzone w Jarocinie i zajmuje 
powierzchnię 19,36 metrów kwadratowych. Serwetka jest 
kwadratem o boku długości 4 metrów i 40 centymetrów. 
Wykonanie serwetki zajęło pani Urszuli około roku. Po 
zsumowaniu liczby godzin, jakie spędziła nad koronką, 
okazało się, że byłyby to aż 3 miesiące nieustannej pracy 
24 godziny na dobę. Do wykonania serwetki pani Urszula 
zużyła 62 kłębki bawełnianej nici „muza 20”, które łącznie 
składają się na długość aż 51 kilometrów.
Serwetka wykonana przez panią Urszulę składa się z 11 
425 elementów i powstała bez żadnej pomocy osób 
trzecich.

Czterdziestosiedmioletni Amerykanin, który brał udział 
w zawodach polegających na zjadaniu pikantnych burge-
rów, trafi ł do szpitala, gdzie wykryto u niego duży otwór 
w przełyku. Mężczyzna zjadł burgera posmarowanego 
piure z papryczki Naga Jolokia (z ponad milionem jedno-
stek w skali Scoville’a do niedawna była ona uznawana za 
najostrzejszą paprykę świata). Krótko po posiłku pojawił 
się u niego gwałtowny odruch wymiotny i wymioty oraz 
ciężki ból brzucha i w klatce piersiowej. Ponieważ objawy 
się nasilały, 47-latek zadzwonił po pogotowie. W szpi-
talu zdiagnozowano u niego zespół Boerhaavego, czyli 
pęknięcie przełyku powodujące silny ból zamostkowy. 
Zwykle Naga Jolokia nie powoduje poważnych skutków 
ubocznych. Nie wiadomo więc, co spowodowało pęknię-
cie przełyku w tym przypadku: stan zapalny, gwałtowny 
odruch wymiotny czy połączenie jednego i drugiego.

Pogorszenie smaku pomidorów po schłodzeniu to skutek 
zmian w zakresie syntezy lotnych związków i przejściowych 
zmian metylacji DNA. Schłodzenie pomidorów poniżej 12°C 
powoduje, że przestają one wytwarzać pewne związki, które 
przyczyniają się do ich smaku. Naukowcy z Chin stwierdzili, 
że schłodzenie w domowej lodówce bądź przemysłowych 
magazynach prowadzi do spadku liczby transkryptów 
enzymów syntetyzujących kluczowe lotne związki oraz 
czynników transkrypcyjnych ważnych dla dojrzewania. Po 7 
dniach przechowywania w temperaturze ok. 4°C, pomidory 
traciły część związków odpowiedzialnych za ich charakte-
rystyczną woń. Testy smakowe, w których wzięło udział 76 
osób, pokazały, że schłodzone pomidory nie były tak dobre 
jak pomidory świeże. Pomidory chłodzone przez 3 dni nie 
tracą związków zapachowych.

Poniedziałek... 
pierwsza lekcja.
Pora odpocząć 
po weekendzie


