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matka osierociła miesięczNe Dziecko  

tajemNicza ŚmierĆ 
w łęczYckim szpitalu

Policja wraz z prokuraturą 
wyjaśniają okoliczności 
zgonu 36-letniej pacjentki, 
która rodziła przez cesarskie 
cięcie. Do dramatu doszło 
nad ranem w piątek. Pomimo 
natychmiastowej, trwającej pół 
godziny reanimacji, nie udało się 
uratować młodej matki. Zlecona 
już została sekcja zwłok. Co o tej 
tragedii mówi dyrektor szpitala? 
Czy błąd mogli popełnić lekarze? 

więcej str.3
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Łęczyca ŁęczycaWiele zastrzeżeń padło 
pod adresem szpitala 

w Łęczycy podczas środowej sesji 
powiatowej. Okazało się m. in. że 
SOR odsyła pacjentów z urazami 
do przychodni zdrowia po skiero-
wanie, mimo że lekarze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego mają obo-
wiązek wystawienia skierowania do 
dowolnego specjalisty. 

Wśród wielu istotnych dla powia-
tu łęczyckiego spraw omawianych 
podczas ostatniej sesji powiatowej, do 
tych najważniejszych zaliczyć można 
uwagi dotyczące funkcjonowania 
łęczyckiego ZOZ-u. Radny i zarazem 
lekarz Krzysztof Hopaluk zwrócił 
uwagę na trzy dość istotne problemy 
rzutujące na pozytywny wizerunek 
szpitala powiatowego w Łęczycy.

- Po pierwsze, problem odsyłania 
z SOR-u pacjentów do POZ-u. Dla 
przykładu, około godziny 11.00 pa-
cjent ze złamaną albo zwichniętą nogą 
odsyłany jest do przychodni po skie-
rowanie do poradni chirurgicznej lub 
ortopedycznej. Ten człowiek kuśtyka, 
przychodzi  do POZ, gdzie jest masa 
pacjentów, denerwuje się – wyjaśniał 
radny Hopaluk. - Przepis jest jasny. 
Lekarz SOR-u ma obowiązek skie-
rować do poradni specjalistycznej, 
nie ma czegoś takiego jak odsyłanie 
do POZ-u. 

Problem ze skierowaniami do 
poradni specjalistycznych, jak się 
okazało, pojawia się nie tylko na 
SOR-ze. Pacjenci wypisywani ze 
szpitala, którzy wymagają kontynu-
acji leczenia w poradni powinni od 
razu otrzymać do niej skierowanie. 
Tak się nie dzieje. Po wyjściu z od-
działu chory musi odczekać swoje 
w kolejce do lekarza pierwszego 

kontaktu, który wystawi skierowa-
nie. - Ustawowy obowiązek lekarza, 
który uznał, że w dalsze kolejności 
pacjent powinien być leczony w po-
radni specjalistycznej, robiąc wypis 
powinien to skierowanie do niego 
dołączyć – uważa K. Hopaluk. 

Kiedy pacjent dysponuje skierowa-
niem, też nie zawsze może odetchnąć 
z ulgą. Pacjenci bardzo często są od-
syłani z kwitkiem, bez wyznaczonej 
daty wizyty, bo „nie ma zapisów”. - W 
myśl obowiązującej obecnie ustawy 
każdy pacjent zgłaszając się, czy 
telefonicznie, czy ze skierowaniem 
ma obowiązek być zapisany nieza-
leżnie od tego czy termin zostanie 
wyznaczony za 6 miesięcy, czy za 2 
lub 3 lata – informuje radny. - Prośba 
jest, żeby pacjenci nie byli odsyłani, a 
zapisywani. Nie każdy jest świadomy, 
nie każdy o tym wie, że jest obowiązek 
tego zapisu. 

Z powodu obchodów Światowego 
Dnia Chorego, na sesji powiatowej nie 

było dyrektora łęczyckiego ZOZ-u.
Kolejnym tematem dotyczącym 

szpitala, było zaakceptowanie przez 
radnych składu komisji powołanej 
do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora ZOZ-u. Od 8 
lat funkcję dyrektora pełni Andrzej 
Pietruszka, powołany na to stanowi-
sko, gdy poprzedni dyrektor szpitala, 
Andrzej Olszewski objął urząd bur-
mistrza miasta. 21 listopada ubiegłego 
roku rozwiązał on umowę z ZOZ-em, 
zwalniając tym samym stanowisko 
dyrektora. W skład komisji weszli: 
Sławomir Biniewicz (przewodniczą-
cy), Monika Kilar – Błaszczyk, Edward 
Cymmer, Janusz Otto i Ireneusz 
Barański jako przedstawiciel rady 
społecznej ZOZ.

Podczas środowej sesji, przewod-
niczący rady powiatu, Sławomir 
Biniewicz, odczytał list pracowników 
PUP, którzy domagają się od starosty 
łęczyckiego podwyżki.

tekst i fot. (MR)

Po wtorkowych ostatkach i 
Środzie Popielcowej rozpo-
czyna się okres 40-dniowe-
go przygotowania do świąt 
Wielkanocnych, czyli Wielki 
Post. To okres szczególny dla 
chrześcijan.
W Środę Popielcową sam zwyczaj 
posypywania głów popiołem to 
znak żałoby i pokuty, znany jest 
w wielu kulturach i tradycjach. W 
Środę Popielcową obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i post ścisły.  Po tym 
dniu rozpocznie się Wielki Post 
przygotowujący nas w pełni do 
uczestnictwa w świętach Zmar-
twychwstania Pańskiego, czyli 
najważniejszego święta, Wielka-
nocy. Jest to niezwykły czas, ale 
zanim zabrzmi radosne Alleluja, 
przez 40 dni trwać będzie okres 
pokuty. Wierni spotykać się będą 
w piątki na Drodze Krzyżowej, 
a w niedziele podczas Gorzkich 
Żalów.

(MR)

O planach budowy lokalnej elektro-
ciepłowni na biomasę w Daszynie 
mówi się od połowy 2011 roku. Dwa 
lata temu władze gminy podpisały 
polsko – niemieckie porozumienie 
na współfinansowanie pilotażo-
wego projektu, pieniądze miał też 
dołożyć Narodowy i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. 

Do tej pory były to tylko dalece 
wysunięte plany oraz szczytne za-
łożenia i … na razie tak zostanie, bo 
o rozpoczęciu robót nie ma mowy. 
Mimo deklarowanych 3 mln euro od 
Niemców, gminie brakuje pieniędzy 
na inwestycję.

Budowa pilotażowej lokalnej elektro-
ciepłowni wykorzystującej odnawialne 
źródła energii byłaby niewątpliwie bar-
dzo korzystną i kolejną proekologiczną 
inwestycją gminy Daszyna.  Miała 
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery, poprawić jakość powietrza, 
oraz wspomóc zimą pracującą już w 
Daszynie kotłownię na biomasę. Gmi-
na miała też sprzedawać nadwyżki 
wyprodukowanej energii elektrycz-
nej. No właśnie – miała. Z końcem 
stycznia unieważniono postępowanie 
dotyczące zamówienia na budowę 
elektrociepłowni. Powód? Brak wy-
starczających środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie gminy. 

Do wykonania robót zgłosiła się jedna 
firma, która wyceniła swoją pracę na 
prawie 30 mln zł. Gmina ze swej strony 
na ten cel przeznaczyła niespełna 3 mln 
zł – zdecydowanie za mało. 

- Gmina musi mieć w budżecie 
zabezpieczoną całą kwotę, jaka będzie 
potrzebna na sfinansowanie inwestycji, 
w chwili obecnej takiej sumy nie ma 
a jedyny oferent, który zgłosił się do 
zrealizowania naszego przedsięwzię-
cia chciał zdecydowanie więcej niż się 
tego spodziewaliśmy. Zakładaliśmy, 
że oferta nie przekroczy 18 mln zł, bo 
po zsumowaniu środków gminy, dofi-
nansowania ze strony niemieckiej oraz 
z Funduszu Ochrony Środowiska, taką 
sumą będziemy dysponować. W chwili 
obecnej, zasadne więc było unieważ-
nienie postępowania o udzielenie za-
mówienia na wykonanie robót, po stro-
nie gminy musi być zabezpieczonych 
więcej pieniędzy – wyjaśnia Zbigniew 
Wojtera, wójt gminy Daszyna.- Temat 
pozostaje jak najbardziej otwarty, na 
pewno do niego wrócimy. W poro-
zumieniu podpisanym z Niemcami 
nie ma wyznaczonej końcowej daty 
realizacji projektu, musi być on jednak 
wykonany do 2020 roku, do tego czasu 
Polska musi mieć 20% udział energii ze 
źródeł odnawialnych. 

Strona niemiecka przekaże gmi-

nie pieniądze na budowę elektrocie-
płowni w Daszynie dopiero, kiedy 
zostanie wybrany wykonawca, 
którego Niemcy również muszą 
zaakceptować. Ważna będzie dla 
nich na pewno nie cena, a jakość. 
Elektrociepłownia ma mieć zapew-
nione minimum 10 lat na trwałość 
elementów. Firma wybrana do reali-
zacji inwestycji powinna wyróżniać 
się doświadczeniem w budowie 
podobnych obiektów.

Jedyna firma, która zaoferowała 
wykonanie inwestycji przedstawi-
ła cenę prawie dziesięciokrotnie 
wyższą od tej, którą na ten cel prze-
znaczył zamawiający, czyli gmina 
Daszyna. Odłożenie brakującej 
sumy pieniędzy łatwe nie będzie, 
zważywszy na niewysokie docho-
dy gminy. Nieprędko więc zostanie 
wkopany pierwszy szpadel pod 
nową elektrociepłownię.

(MR)

W lutym na najistot-
niejszych dla starostwa 

powiatowego w Łęczycy wyda-
rzeniach można będzie zobaczyć 
kamerę. Czy telewizja zaczęła się 
tak bardzo interesować wydarze-
niami w naszym regionie? Nie, 
starostwo kręci serwis informa-
cyjny, w którym chce przedstawić 
powiat. Wynajęto w tym celu 
pracownika TVP Łódź. 

To dość innowacyjny pomysł 
na promocję powiatu i … dość 
kosztowny. Cały serwis ma trwać 
około 12 minut i kosztować 1200 zł. 
100 zł za minutę to niemała stawka. 
W planach jest na razie tylko jeden 
odcinek, czy będą kolejne? 

- To zależy z jakim odbiorem 
spotka się pierwszy odcinek. 
Ważna jest dla nas opinia miesz-
kańców. Zdecydowaliśmy się na 
taką inicjatywę, ponieważ zmienia 
się podejście do informacji, ludzie 

chcą ją przede wszystkim oglądać 
i słuchać. W serwisie chcemy po-
łączyć kilka informacji w jedną 
całość. Przedstawić najistotniejsze 
wydarzenia począwszy od sesji 
rady powiatu oraz gminy powia-
tu łęczyckiego – wyjaśnia Janusz 
Jankowski, kierownik wydziału 
promocji. - Koszt jednego odcin-
ka wynosi 1200 zł, finansowany 
jest w połowie przez starostwo 
powiatowe w Łęczycy i w połowie 
przez Stowarzyszenie Powiatów i 
Gmin Ziemi Łęczyckiej. W dużej 
mierze jest to pomysł pani wice-
starosty Krystyny Pawlak. Serwis 
informacyjny realizuje dla nas 
Dariusz Kamiński z TVP, który 
jest jednocześnie wykładowcą w 
łódzkiej szkole filmowej.

Film nie będzie emitowany w 
telewizji, zostanie umieszczony na 
stronie internetowej starostwa.

(MR)

Przed nami 
Wielki Post

Filmik promocyjny za 1200 zł
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Na sesji powiatowej o szpitalu

Na powiatowej sesji omawiano m.in. funkcjonowanie szpitala i 
urzędu pracy 

Daszyna bez elektrociepłowni

Wójt Zbigniew Wojtera zapewnia o „zielonym świetle” dla 
inwestycji. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy rozpocznie się 
budowa nowoczesnej elektrociepłowni. 
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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!

MEBLE SIADACZKA
Łęczyca ul. Aleje Jana Pawła II 7 (24) 721 63 84
Łowicz ul. Blich 32 c (46) 837 95 16
Gostynin ul. Kutnowska 14 (24) 235 27 27
Krośniewice ul. Targowa 8 (24) 25 23 507
Kutno ul. Józefów 7 (24) 355 76 40
www.meblesiadaczka.pl

Czynne pn.-pt.: 9 - 17, sob.: 9 - 14
DUŻY, BEZPŁATNY PARKING! 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.

Segmenty od:  

899zł

Łęczyca, al. Jana Pawła II 7

STUDIOKUCHENNEMEBLENA KAŻDYWYMIAR

SUPEROFERTAnarożników

SUPER OFERTA 
WYPOCZYNKÓW!

Kuchnie od:  

499zł

Łęczyca

Gm. Grabów Po zmianie na sta-
nowisku zastępcy 

wójta, przyszedł czas na nowe 
urzędowe roszady w Grabowie. 
Wójt Tomasz Pietrzak zatrudnił 
byłą nauczycielkę na stanowi-
sko swojego doradcy do spraw 
oświaty oraz byłą pracownicę 
biura senatorskiego jako swoją 
asystentkę. 

Mirosława Kupis-Urbaniak, była 
dyrektorka Szkoły Podstawowej w 
Chorkach, oraz była radna powiatu 
łęczyckiego będzie doradzać Toma-
szowi Pietrzakowi w zakresie oświaty. 
Z pełnionej funkcji dyrektorki, została 
zwolniona przez byłego wójta, Ryszar-

da Kostrzewskiego. Decyzję dotyczącą 
zatrudnienia M. Kupis – Urbaniak wójt 
Grabowa tłumaczy potrzebą zmian w 
urzędzie. Zamierza zlikwidować refe-
rat oświaty. Kolejnym nowym etatem 
utworzonym przez wójta Pietrzaka jest 
stanowisko asystentki wójta. Została 
nią Barbara Wełnicka, która była sze-
fową biura senatora RP, Przemysława 
Błaszczyka. 

Coraz częściej mówi się też o 
nowym sekretarzu gminy Grabów. 
Czy będzie zmiana na tym stanowi-
sku i kto je obejmie? Na odpowiedź 
prawdopodobnie nie trzeba będzie 
długo czekać. 

(MR)

Z roku na rok liczba 
mieszkańców Łęczycy 

systematycznie spada. Z opusz-
czeniem miasta wiąże się problem 
pozostawienia wolnego mieszkania. 
Choć ani miasto, ani spółdzielnia 
mieszkaniowa nie posiadają aktu-
alnie w swoich zasobach wolnych 
mieszkań do sprzedania, ofert od 
prywatnych osób nie brakuje.

Chętni do kupienia mieszkania w 
Łęczycy mogą przebierać w ofertach, 
kierować się metrażem, lokalizacją i 

ceną. Na jednym tylko słupie ogłosze-
niowym w centrum miasta można 
znaleźć kilka ofert sprzedaży miesz-
kania. Ich właściciele kuszą niską ceną, 
możliwością negocjacji czy wysokim 
standardem. Chętnych, niestety wielu 
nie ma. 

Nie mając pewnej pracy nikt też nie 
chce ryzykować z zaciąganiem kredytu 
hipotecznego. Oferty sprzedaży miesz-
kań są tymi, które najdłużej utrzymują 
się na tablicach ogłoszeniowych.

(MR)

kolejne zmiany 
w urzędzie gminy

Wolnych mieszkań nie ma 
a ofert całe mnóstwo

Dramat w szpitalu. osierociła miesięczNe Dziecko 
Łęczyca Już w trakcie transpor-

tu pacjentki do szpitala 
w stanie krytycznym, doszło do 
nagłego zatrzymania krążenia. 
36-latka była reanimowana, póź-
niej przekazana na łęczycki SOR, 
gdzie kontynuowano próbę przy-
wrócenia akcji serca. Niestety, po 
ponad półgodzinnej walce o życie 
młodej kobiety, lekarze stwierdzili 
zgon. 

To dramatyczne wydarzenie, tym 
bardziej, że pacjentka była mamą 
niespełna miesięcznego dziecka. 
Przyczyną zgonu mogły być powi-
kłania poporodowe. 

Jak pacjentka z powiatu kolskiego 
trafiła na łęczycki Szpitalny Oddział 
Ratunkowy?

- Lekarz oddziału wewnętrz-
nego z Koła zadzwonił do na-
szego anestezjologa dyżurnego 
na oddziale intensywnej terapii 
i poinformował, że przebywa u 
nich kobieta po cesarskim cięciu 
wykonanym trzy tygodnie temu. 
Pacjentka około godziny 18.00 trafiła 
na oddział wewnętrzny w stanie 
krytycznym. Przebywała tam kilka 
godzin. Około 1 w nocy była trans-
portowana do naszego szpitala. W 
trakcie transportu doszło do nagłego 
zatrzymania krążenia. Pacjentka 
była reanimowana przez zespół 
transportu międzyszpitalnego z 
Koła do momentu przywiezienia 
jej na SOR, następnie reanimacja 
została przejęta przez nasz ze-
spół anestezjologiczno – sorowski. 

Mimo wysiłków, o godzinie 2.38 
został stwierdzony zgon po ponad 
półgodzinnej reanimacji – relacjo-
nuje Andrzej Pietruszka, dyrektor 
łęczyckiego szpitala. - Ponieważ do 
nas pacjentka została przywieziona w 
sytuacji, gdzie nie mogliśmy praktycz-
nie niczego zdiagnozować, podjąłem 
decyzję o tym, żeby losami pacjentki 
już po zgonie zajęły się odpowiednie 
służby. Wyników sekcji sądowo – le-
karskiej nie znam, byłem jednak w 
obowiązku poinformować policję i 
prokuraturę, tym bardziej, że sprawa 
dotyczyła osoby, która miała zaledwie 
36 lat. Do nas dotarła pacjentka re-
animowana przez zespół transpor-
tujący z Koła, nie znam szczegółów 
dotyczących przeprowadzonego w 
szpitalu w Kole cesarskiego cięcia. 

Co mogło spowodować krytyczny 
stan zdrowia pacjentki?

Młoda kobieta zmarła prawdo-
podobnie w wyniku powikłań 
poporodowych.

- Kobieta zmarła w szpitalu, dlate-
go została zlecona sekcja zwłok, aby 
dokładnie ustalić przyczynę zgonu. 
Przeprowadzi ją Zakład Medycyny 
Sądowej w Łodzi – informuje Mo-
nika Piłat, szefowa prokuratury 
rejonowej w Łęczycy. - Wyniki sekcji 
poznamy najprawdopodobniej nie 
wcześniej niż za miesiąc, ponieważ 
dołączono bardzo obszerną doku-
mentację medyczną.

Bez względu na to, co było przy-
czyną śmierci, niespełna miesięczny 
noworodek pozostał bez mamy. 

To ogromna tragedia dla rodziny 
36-latki. 

Poród poprzez cesarskie cięcie 
nie jest tylko łatwym zakończeniem 
ciąży. To bardzo poważny zabieg 
operacyjny, który może wiązać się 
z poważnymi powikłaniami, nie-
stety, często zagrażającymi życiu 
matki lub dziecka. Częstość ich 
występowania jest zdecydowanie 
większa niż po porodach natural-
nych. Głównie ze względu na tę 
sytuację cięcia cesarskie na życzenie 
pacjentki wciąż nie są rekomendo-
wane przez Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne.

(MR)

Andrzej Pietruszka, dyrektor 
szpitala, o zgonie 36-latki 
poinformował policję i 
prokuraturę
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Radni gminy nie 
podjęli uchwały w 

sprawie dotacji dla powiatu łę-
czyckiego na wykonanie remontu 
dróg. Radnym nie podobało się 
zwiększenie zakresu rzeczowe-
go oraz konkretne odcinki dróg 
wskazanych do remontu. 

Wsparcie finansowe ze strony 
gminy miało dotyczyć wykonania 
nakładek na jezdniach, poprawy 
poboczy oraz stanu rowów na 
trzech odcinkach dróg powiato-
wych: Topola Królewska – Błonie, 
Leźnica Mała – Janków, oraz 160 
m ulicy Lotniczej. Oprócz kwestii 
finansowej, powstały rozbieżności 
dotyczące potrzeby remontu wy-
znaczonych części dróg. 

- Radni gminy Łęczyca odrzucili 
propozycję starostwa powiatowe-
go w Łęczycy przede wszystkim 
ze względu na zakres rzeczowy, 
który zmienił się na zdecydowanie 
bardziej kosztowny niż pierwotnie 
zakładano. Z początku rozmowy 
dotyczyły włączenia się gminy 
Łęczyca w sfinansowanie wyko-
nania nakładek na drogach po-

wiatowych przebiegających przez 
tereny gminy. Koszty ponoszone 
przez gminę wyniosłyby wówczas 
55% całości. Sądzę, że gdyby takie 
warunki zostały, radni zadecydo-
wali by o rozpoczęciu współpracy. 
Niestety, do współfinansowania 
nakładek na drogach, starostwo 
dodało jeszcze poprawę stanu 
poboczy oraz rowów, co podwo-
iło wartość inwestycji – wyjaśnia 
Jacek Rogoziński, wójt gminy 
Łęczyca. - Sytuacja budżetowa 
gminy nie pozwala nam na pod-
jęcie tej współpracy. 

(MR)

Udało się, po ośmiu 
latach czekania, pro-

szenia i wysyłania pism. Grażyna 
Michalska w końcu doczekała 
się ubikacji w mieszkaniu. Do tej 
pory schorowana kobieta musiała 
korzystać z wiaderka.

- To było dla mnie bardzo kłopo-
tliwe. Ja jestem bardzo chorą osobą. 
Od 2006 roku nie wychodziłam z 
mieszkania, moje nerki prawie nie 
funkcjonują. Nie było mnie stać na 
zrobienie ubikacji za własne pienią-
dze, dlatego wielokrotnie prosiłam 
o pomoc PGKiM. Niestety jej nie 
otrzymałam. Za każdym razem czy-
tałam w odpowiedziach, że spółka 
nie ma pieniędzy – mówi Grażyna 
Michalska. - Dziś jestem szczęśliwa, 
bo pracownicy właśnie skończyli mi 
kącik sanitarny. Wszystko jest już 
zamontowane, ściany pomalowane, 
uchwyty dla osób niepełnospraw-
nych też zostały przykręcone. 

O problemie pani Grażyny nie-
dawno pisaliśmy. Ukazanie się 

artykułu spowodowało, że na drugi 
dzień w mieszkaniu na ulicy Bel-
wederskiej pojawili się pracownicy 
PGKiM-u, żeby dokonać pomiarów.

- Bardzo dziękuję redakcji Re-
portera, że zajęła się moją sprawą. 
Gdyby mój problem nie został opi-
sany, na pewno dalej dostawałabym 
odmowne odpowiedzi. Dziękuję 
osobom, które po przeczytaniu 
artykułu postanowiły mi pomóc. 
Na pewno dużo zawdzięczam też 
księdzu, który przyszedł po kolę-
dzie. Wiem od pracowników, że 
polecenie było „z góry”. Pomogła 
mi też bardzo moja opiekunka, pani 
Sławka, bez niej bym sobie z niczym 
sama nie poradziła.

Wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej na wykonanie ubikacji 
został także złożony do PCPR-u. Je-
żeli zostanie rozpatrzony pozytyw-
nie, z tych pieniędzy pani Grażyna 
będzie mogła mieć zamontowaną 
wannę.

tekst i fot. (MR)

58- letni łęczyca-
nin chciał spalić 

dom swojej byłej partnerki. Po-
wód? Prawdopodobnie zazdrość 
lub zawiść. Kobieta zostawiła go, 
gdy podczas wyjazdu zdrowot-
nego poznała innego mężczyznę. 
Będąc pod wpływem alkoholu 
jej były ukochany posunął się za 
daleko, mogło dojść do tragedii. 

- W niedzielę, 8 lutego około go-
dziny 9.00, wpłynęło zgłoszenie, że 
pali się pomieszczenie w budynku 
jednorodzinnym w miejscowości 
Borki. Pożarem zostało objęte wnę-
trze budynku na powierzchni 60 
mkw., częściowo ugaszone przed 
przybyciem na miejsce staży pożar-
nej. Osób poszkodowanych nie było, 
w akcji udział wzięły dwa zastępy 
PSP – informuje st. kpt. Marek 
Mikołajczyk z KP PSP w Łęczycy. - 
Prawdopodobnie przyczyną pożaru 
było podpalenie.

Przypuszczenia potwierdziły 
się po ugaszeniu pożaru. Okazało 
się, że ogień został zaprószony 
w przedpokoju poprzez celowe 
podpalenie książek i papierów. Po-
szkodowana kobieta, właścicielka 
domu w rozmowie z policjanta-
mi wskazała na swojego byłego 
partnera, jako osobę, która mogła 

podpalić jej dom, tym bardziej, 
że wcześniej groził, że to zrobi. 
58-letni podpalacz został zatrzy-
many przez policję i umieszczony 
w areszcie. Miał ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. Po prze-
prowadzonym na drugi dzień 
przesłuchaniu, mężczyzna usły-
szał zarzuty zniszczenia mienia 
oraz kierowania gróźb karalnych. 
Grozi mu do 5 lat więzienia. Do 
winy się nie przyznaje.

Jak poinformowała nas łęczycka 
prokuratura, wobec mężczyzny 
został zastosowany dozór policyjny 
oraz zakaz zbliżania się i kontakto-
wania z pokrzywdzoną. 

Mężczyzna nie mieszkał z byłą 
partnerką, do jej domu dostał się 
najprawdopodobniej drzwiami 
od garażu. Pokrzywdzona wy-
ceniła straty na kwotę 95 tysięcy 
złotych.

(MR)

radni nie chcą 
współpracy 

Po naszym artykule...

pomogli lokatorce
Łęczyca

Gm. Łęczyca

Gm. Łęczyca

Po naszym artykule w mieszkaniu pojawili się pracownicy PGKiM

Na zdjęciu wójt Jacek Rogoziński

Były konkubent chciał spalić dom w Borkach

Pijany podpalacz został schwytany niedługo po zdarzeniu

spółdzielcy pytają o wodomierze
Łęczyca Ostatnio w klatkach 

schodowych bloków 
„Łęczycanki” pojawiły się infor-
macje wskazujące na zalety nowo-
czesnych wodomierzy radiowych. 
Zdezorientowani mieszkańcy nie 
wiedzą, jaki był powód umiesz-
czania podstemplowanych przez 
spółdzielnie kserokopii. 

- Na tablicach informacyjnych roz-
wiesili jakieś kartki o nowoczesnych 
wodomierzach, ale nie wiem po co. 
Nie ma żadnej informacji, żeby pla-
nowana była ich wymiana, nie ma 
też ceny, po co więc te informacje? - 
usłyszeliśmy od naszej Czytelniczki. 
- Czy to takie zachęcanie lokatorów, 
żeby na własną rękę wymienili sobie 
urządzenia?

Po telefonie od lokatorki bloku 
„Łęczycanki”, udaliśmy się do jednej 
z klatek. Rzeczywiście znajdowała 
się tam kserokopia, o której mó-
wiła Czytelniczka. Przechodzący 
w tym czasie lokatorzy także nie 
potrafili odpowiedzieć na pytanie 
o cel umieszczenia tej informacji. - 

Nie wiem, może to jakaś reklama 
– usłyszeliśmy. 

To nie reklama. Okazało się, że w 
tym roku spółdzielcy będą musieli 
wymienić swoje stare urządzenia 
pomiarowe na nowe, a przedsta-
wienie zalet nowszego rozwiązania, 
ma pośrednio skłonić lokatorów do 
właśnie takiego wyboru. 

- Na klatkach schodowych pojawiły 
się informacje mające na celu przedsta-
wienie zalet wodomierzy radiowych. 
Z kalendarza wynika, że w tym roku 
należy wymienić stare urządzenia na 
nowe. O tym, jakie będą to wodomie-
rze, zdecydują sami spółdzielcy. Jeżeli 
większość lokatorów zadecyduje o 
montażu wodomierzy radiowych, to 
takie zostaną założone. Spółdzielnia 
mieszkaniowa „Łęczycanka” w żaden 
sposób nie narzuca, jakie urządzenia 
zostaną zamontowane. Wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami pokrywa-
nymi przez mieszkańców, dlatego 
wyboru dokonają sami mieszkańcy. 
Szacujemy, że wodomierze radiowe 
będą miały cenę w granicach 120 

zł netto za sztukę wraz z nakładką 
radiową, te tradycyjne są o połowę 
tańsze, ale ostateczną cenę wyłoni 
przetarg. Należy dodać, że okres waż-
nej legalizacji wodomierza z nakładką 
radiową wynosi 5 lat, natomiast samej 
nakładki - 10 lat i można ją zastosować 
w dwóch okresach legalizacyjnych. 
Zarząd spółdzielni rozważa możli-
wość rozłożenia spłaty na korzystne 
raty – wyjaśnia Jarosław Pacholski, 
prezes „Łęczycanki”. - Na razie zosta-
ły rozwieszone informacje dotyczące 
wodomierzy radiowych, o dokład-
nym terminie wymiany urządzeń 
pomiarowych wszyscy lokatorzy 
zostaną poinformowani. Zakładamy, 
że cała procedura wymiany włącznie 
z informacją, decyzją lokatorów, 
przetargiem i wymianą potrwa ok. 
6 miesięcy i powinna zakończyć się 
do końca września.

(MR)

W żaden sposób nie 
namawiamy spółdzielców 
na zakup droższych 
wodomierzy – przekonuje 
prezes Jarosław Pacholski

Na klatkach wywieszone zostały takie reklamówki
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Źródłami, których wykorzy-
stywanie nie wiąże się z dłu-
gofalowym zmniejszaniem za-
sobów a ich pozyskiwanie nie 
ma negatywnego wpływu na 
środowisko. Można je kojarzyć 
z ekologią, naturą i oszczęd-

nością. Z uwagi, że definicja 
odnawialnych źródeł energii 
nie jest precyzyjna często można 
spotkać się z definicją OZE po-
przez wymienianie ich typów – 
wyróżnia się pięć odnawialnych 
źródeł energii.

Są to: 
energia słoneczna
energia wiatru
energia geotermalna
biomasa
energia wody

Zasoby energii odnawialnej 
są olbrzymie. W ciągu godziny 
do ziemi dociera więcej energii 
słonecznej niż wynosi roczne zu-
życie energii na świecie, dlatego 
coraz powszechniejsze staje się 
inwestowanie w OZE. W roku 
2001 energia odnawialna stanowiła 
zaledwie 2,4%, w roku 2002 – 2,5%, 
w roku 2003 – 2,65% oraz 7,7% w 
roku 2010. Zgodnie z obecnymi 
umowami międzynarodowymi i 
założeniami pakietu klimatyczno 
- energetycznego udział energii ze 
źródeł odnawialnych powinien do 
2020 wzrosnąć do 15%. 

Daszyna – krainą oze
Czym są odnawialne Źródła energii?

W naszym regionie pionierem w 
wykorzystywaniu odnawialnych 
źródeł energii jest gmina Daszyna, 
która realizuje szereg inwestycji z 
tego zakresu.

Jedną z wielu inwestycji, na 
która należy szczególnie zwró-
cić uwagę to montaż na terenie 
gminy Daszyna ogniw fotowol-
taicznych, czyli latarni ulicznych 
z panelami ogniw solarnych  
i akumulatorami żelowymi. 
Ogóln ie zainsta lowano 147 
ogniw fotowoltaicznych w miej-

scowościach na terenie gminy. 
Oprócz energii słonecznej, w 
gminie Daszyna wykorzystuje 
się także biomasę. Funkcjonują 
dwie kotłownie na biomasę - w 
Daszynie oraz w Mazewie. Wy-
korzystywanie OZE powoduje 
oszczędzanie paliw i redukcję 
ponoszonych kosztów. Wpływa 
pozytywnie na środowisko na-
turalne i zdrowie mieszkańców.  
Gmina Daszyna dba o naturę, 
dlatego nazwana została Krainą 
OZE.

Decyzją rozporządze-
nia Rady Ministrów 

około 4 ha terenów inwestycyj-
nych zostało wyłączonych z łę-
czyckiej podstrefy ekonomicznej 
w styczniu 2013 roku. Sprawa 
wywołała ogromne porusze-
nie wśród nowych władz, tym 
bardziej, że nikt o niczym nie 
wiedział. 

Informacja wyszła na jaw pod-
czas spotkania burmistrza Łęczycy 
z zarządem Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, które odbyło 
się tydzień temu. - „Pan jest burmi-
strzem i pan nie wie, że już nie ma-
cie terenów na strefie?” Tak mi po-
wiedziano – relacjonuje burmistrz 
Krzysztof Lipiński. - Otrzymałem 
taką informację, że 22 stycznia 
2013 roku rozporządzeniem Rady 
Ministrów ta podstrefa, czyli Kom-
pleks nr 2 został zlikwidowany z 
powodu braku zainteresowania ze 
strony samorządu. 

Na czym polega problem?
Tereny należące dotychczas 

do łęczyckiej podstrefy dalej są 
własnością miasta (za wyjątkiem 
działki odsprzedanej pierwot-
nemu właścicielowi), nie są już 
jednak terenami inwestycyjnymi. 
W chwili obecnej miasto Łęczyca 
nie ma żadnych terenów, które 
mogłoby zaoferować potencjalnym 
inwestorom. Co należy zrobić? 
Odkupić ziemie od rolników. - 
Trzeba znaleźć pieniądze, nie wiem 
jeszcze skąd, żeby odkupić działki 
od prywatnych osób. Prawdopo-
dobnie trzeba będzie gruntownie 
przebudować budżet – informował 
podczas nadzwyczajnej sesji bur-
mistrz miasta. - Teraz 1mkw. ziemi 
będzie kosztował 70 zł, co daje 700 
tys. zł za hektar. Musimy znaleźć 

kilka milionów złotych, żeby kupić 
kilkadziesiąt hektarów ziemi i te 
hektary w miarę szybko uzbroić. 
W chwili obecnej nie mamy ziemi, 
nie mamy promocji, nie mamy 
pracy. Kolejny, największy trup 
wypadł z szafy urzędu miejskiego 
w Łęczycy.

Nie dla wszystkich informacja o 
pozbawieniu miasta wolnych tere-
nów inwestycyjnych była nowa, ani 
tym bardziej szokująca.

- Pan burmistrz rozpętał, nie 
wiem dlaczego, burzę w szklance 
wody. Strefa w Łęczycy istnieje, 
nie została zlikwidowana. W 
Kompleksie nr 2 będącym częścią 
podstrefy nie ma ani jednej działki, 
o której dziś mówimy i pokazuje-
my na tym slajdzie. W 2008 roku 
tego nie ma w ogóle. Musiało 
zniknąć dużo wcześniej – twierdził 
radny Kulesza. - Mamy sytuację, 
że mówimy o jakiejś strefie, która 
według rozporządzeń nigdy nie 
powstała w tym miejscu. Proszę 
się nie dziwić, to nie ja Państwu 
przygotowałem do przedstawienie. 

Co na takie stwierdzenie odparł 
burmistrz? - Nie uważam żeby 
premier Polski był debilem i zlikwi-
dował coś, czego nie ma. Jeżeli coś 
zlikwidował to uważam, że to było 

– skomentował K. Lipiński. - Nie 
chcę tracić czasu na spieranie się na 
Dzienniki Ustaw. Kogo to obcho-
dzi? Problem jest poważny, bo nie 
mamy terenów inwestycyjnych.

Dlaczego w Łęczycy zlikwido-
wano część podstrefy?

Tereny niewykorzystywane pod 
inwestycje zarząd Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej uznał 
za niepotrzebne, tym bardziej, że 
jedna z działek została odsprze-
dana poprzedniemu właścicielowi. 
Brak inwestorów doprowadził 
do wyłączenia działek z terenów 
podstrefy. 

Prawdopodobnie zostanie po-
wołany specjalny organ, który do-
głębnie wyjaśni sprawę odłączenia 
od strefy działek inwestycyjnych. 
Wyjaśniona ma zostać także sprawa 
przemilczenia przez urzędników 
faktu odebrania terenów w podstre-
fie. Radny Marcin Zasada sugerował 
przeprowadzenie w urzędzie audy-

tu, który miałby sprawdzić kompe-
tencje pracujących w nim osób.

Łęczycan nie obchodzą ani 
dzienniki ustaw, ani urzędowe 
spory. Dla mieszkańców najważ-
niejsze są nowe miejsca pracy i 
poprawa warunków życiowych. 
Na tym właśnie powinny się teraz 
skupić wszelkie działania władz 
miasta. 

tekst i fot. (MR)

Burza w szklance wody czy 
trup w urzędowej szafie?
Łęczyca

Zbulwersowany Zenon 
Koperkiewicz, przewodniczący 
rady miejskiej

Burmistrz Krzysztof 
Lipiński ponownie krytykuje 
poprzednie władze

Sesja miejska poświęcona była „aferze” z łęczycką podstrefą ŁSSE
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ŁęczycaŁęczyca

Łęczyca W mieszkaniach socjal-
nych na Kopalnianej 

brakuje opału. Komórki świecą 
pustkami a mieszkańcy siedzą w 
zimnie. - Całe szczęście, że nie ma 
dużych mrozów, oby nie przyszły, 
bo nie mamy czym palić – mówią. 

Do pieców wkładają to, co uda 
się znaleźć, np. meble, drewniane 
odpadki po remontach mieszkań, 
złamane gałęzie drzew i pewnie 
też śmieci, choć o tym się nie mówi. 

- Na cały sezon grzewczy dosta-
liśmy z opieki 400 zł na węgiel. Wy-
starczyło na dwa tygodnie palenia 
i co dalej? Trzeba się cieszyć, że w 
ogóle coś dostaliśmy, bo niektórzy 
nie mogli liczyć nawet na takie 
wsparcie, żeby kupić węgiel. Było 
do przewidzenia, że z opałem bę-
dzie problem, co roku jest. Baraki 
są nieocieplone, mają nieszczelne 
dachy i jest po prostu zimno. Trzeba 
ogrzewać, żeby nie siedzieć w takim 
zimnie, zwłaszcza jak są dzieci, ale 

trzeba mieć czym ogrzać – opowia-
dają mieszkańcy z ul. Kopalnianej. 
- My tutaj w większości palimy 
tym, co udało się wcześniej zebrać. 
Od lata przynosi się do komórki 
wszystko, co można spalić. Teraz 
znaleźliśmy przy śmietniku drzwi 
pokojowe, które ktoś wyrzucił. Pot-
niemy je i wieczorem będzie ciepło. 

Brak środków, żeby kupić opał na 

zimę to problem większości ubogich 
mieszkańców Łęczycy i okolic. Wę-
giel tani nie jest a zasiłki zazwyczaj 
wystarczają na pokrycie bieżących 
wydatków. Z czego więc odłożyć, gdy 
nie ma pieniędzy? To duży problem, 
który w wielu przypadkach pojawia 
się co roku. Pozostaje mieć wówczas 
nadzieję, że zima będzie łagodna.

tekst i fot. (MR)

W jednej z kamienic w 
pobliżu pl. Kościuszki 

jest tylko jedna rodzina. Nikt nie 
chciałby mieszkać w sypiącej się 
ruderze, ale nikt też nie może, bo 
budynek powinien być pusty od 
ponad pół roku.

Trudno uwierzyć, że można 
mieszkać w takich warunkach. Z 
zewnątrz wygląda na całkowicie 
opuszczoną, aż strach podejść bli-
żej, bo nie wiadomo, czy kawałek 
dachu nie spadnie na głowę. Jedyni 
lokatorzy, którzy zostali w budyn-
ku mieszkają tam „na dziko”. Gdy 
10 lat temu zmarli ostatni sąsiedzi, 
nikt nie zdecydował się na wpro-
wadzenie. Początkowo kamienica 
była własnością miasta, teraz osoby 
prywatnej. 

- W lutym 2014 r. właściciel ka-
mienicy odciął nam wodę, żebyśmy 
szybciej się wyprowadzili. Od tego 
czasu przynosimy sobie wodę w 
baniakach. Budynek nie jest też 
ogrzewany. W połowie roku otrzy-
maliśmy pismo z zawiadomieniem 
o wymeldowaniu z budynku. 
Mieszkamy tutaj więc nielegalnie, 
dlatego jeżeli coś nam się stanie, a 
kamienica jest w opłakanym stanie, 
właściciel nie ponosi odpowie-
dzialności - wyjaśnia pani Joanna 
mieszkająca w budynku z mężem 
i dwójką synów. - Warunki są bar-
dzo ciężkie, ale cieszymy się, że 
jest ten dach nad głową. Właściciel 
często pyta kiedy w końcu się wy-

prowadzimy, ale nas nie wyrzucił. 
Boimy się tutaj mieszkać. Bardzo 
często w nocy przychodzą lumpy, 
siadają na schodach na parterze i 
piją alkohol, potem leżą butelki i 
trzeba je wyrzucać. Na drzwiach 
od środka przykręciliśmy haczyki, 
żeby nie można było ich z zewnątrz 
otworzyć.

Rodzina jeszcze się nie wy-
prowadziła ze względu na brak 
środków finansowych. Pani Jo-
annie udało się jednak znaleźć 
mieszkanie komunalne, do którego 
prawdopodobnie przeprowadzi się 
wraz z rodziną już niedługo. Choć 
będzie to tylko jeden pokój dla 
czterech osób i psa a obecnie jest 
w trakcie gruntownego remontu, 
rozwiąże problem chociażby braku 
wody i meldunku. Opłaty mają być 
niskie, bo 164 zł miesięcznie. 

- Tamto mieszkanie jest całko-
wicie zniszczone. Trzeba zrobić 
łazienkę, tynki na ścianach, bo są 
dziury, wymienić okna, instalacje, 
piec. Część z tych rzeczy zrobi PG-
KiM, reszta remontu jest w naszym 
zakresie – opowiada pani Joanna. 
- Nigdy bym nie pomyślała, że 
będę mieszkać w tamtej kamienicy 
(przy ul. 18 Stycznia). Przenosimy 
się z jednej rudery do drugiej, ale 
mimo wszystko będą tam lepsze 
warunki niż tutaj. Czekam już na 
przeprowadzkę, chciałabym, żeby 
udało się jak najszybciej. 

tekst i fot. (MR)

Choć o Bożym Narodze-
niu większość z nas już 

zapomniała, a niedługo karnawał 
też pójdzie w zapomnienie, bo jutro 
już ostatki, na budynku starostwa 
powiatowego dalej wisi choinka, 
lampki i napis „Wesołych Świąt”. W 
drugiej połowie lutego bożonaro-
dzeniowe ozdoby to niecodzienny 
widok.

Nie ma jednej daty, po której ze 
wszystkich choinek należałoby zdjąć 
bombki, odstawić na strych lub wy-
rzucić na śmietnik. W tym przypad-
ku ważna jest tradycja. Pierwszym 
terminem jest święto Trzech Króli, 
przypadające 6 stycznia. Dla nas to 
jednak często zbyt wcześnie, żeby 
chować kolorowe ozdoby. Drugim 
terminem jest Niedziela Chrztu Pań-
skiego, czyli pierwsza niedziela po 
święcie Trzech Króli. W tym okresie 
najczęściej rozstajemy się z choinką. 

Trzecim i ostatecznym terminem, do 
którego powinniśmy choinkę roze-
brać jest 2 lutego. Wiele osób sugeruje 
się obecnością drzewek bożonarodze-
niowych w kościołach. Choinka na 
placu św. Marka w Watykanie stoi 
do 2 lutego. 

Być może „świąteczna” elewacja w 
starostwie powiatowym to zwykłe 
przeoczenie, wypadałoby jednak zdjąć 
już świetlne iluminacje. Nawet niezapa-
lone, rzucają się w oczy. 

tekst i fot. (MR)

starostWo nadal 
żyCzy WesołyCh śWiąt

ogrzeWają Czym PoPadnie

codziennie ryzykują własnym życiem
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Promocja „Multiczwórka” jest dostępna dla umów kredytu gotówkowego zawartych na okres do 12 miesięcy na podstawie wniosku złożonego w okresie 1.12.2014 – 28.02.2015 r. w Oddziałach i Placówkach Partnerskich 
oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Promocja nie dotyczy wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku mają lub w okresie do 180 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku mieli w Banku kredyt 
lub pożyczkę gotówkową. Wyliczenia reprezentatywne dla promocji na dzień 20.11.2014 r.: stała stopa oprocentowania kredytu 4%, całkowita kwota kredytu netto 2500 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
12,03%, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 2657,28 zł, wysokość miesięcznej raty 221,44 zł. Całkowity koszt kredytu 157,28 zł, w tym odsetki 57,28 zł oraz kredytowana prowizja 100 zł. 
Regulamin Promocji oraz Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku oraz na bph.pl. Bank uzależnia przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia,  
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym  
z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA z siedzibą przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
Kredyt gotówkowy Multiczwórka zajął pierwsze miejsce w rankingu TotalMoney.pl „Kredyt gotówkowy na święta - 1 000 zł  (klient zewnętrzny)” oraz „Kredyt gotówkowy na święta - 2 000 zł (klient zewnętrzny)”, listopad 2014 r.

KREDYT GOTÓWKOWY
MULTICZWÓRKA
Doskonały z każdej strony
oprocentowanie tylko 4% 
prowizja tylko 4% 
kwota do 4000 zł
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Ozorków, ul. Starzyńskiego 32, tel. 42 716 53 99
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

reklama

Jak to możliwe, żeby 
w ciągu kilku dni 

padło tyle kotów? Lokatorzy 
jednego z bloków przy ulicy 
Zachodniej są zbulwersowani 
bezdusznym, ich zdaniem, 
zachowaniem sąsiada, które-
go podejrzewają o wytrucie 
zwierząt. 

Kilka wolnożyjących kotów 
upatrzyło sobie schronienie w 
pobliżu bloku nr 15, gdzie miesz-
kańcy opiekowali się nimi, do-
karmiali je i poniekąd oswoili. 
Zwierzaków było siedem. Na 
początku tygodnia Czytelnik 
poinformował nas o prawdopo-
dobnym otruciu kotów przez 
jednego z sąsiadów. 

- Dwa koty padły w weekend, 
dziś znalazłem kolejne. Przy-
puszczam, że otruł je sąsiad, któ-
remu od zawsze przeszkadzały. 
Celowo zamykał okna w piwnicy, 
żeby nie mogły się schronić, 
myślę, że rzucił im trutkę. Jakiś 
czas temu była podobna sytu-
acja, ale jak nie złapie się za rękę, 
to nic nie można udowodnić – 
usłyszeliśmy od Stanisława Ka-
czyńskiego. - W czym te zwie-
rzęta przeszkadzały? Przecież 
to dzięki nim nie ma myszy ani 
szczurów w naszej okolicy. To 
były bardzo przyjazne i oswo-
jone koty. Gdyby nie to, że mam 
dwa swoje, przygarnąłbym je 
do siebie. Brak mi słów na takie 

zachowanie, tylko bestia zabija 
bezbronne zwierzęta. 

Inni lokatorzy potwierdzają, 
że koty były oswojone i nigdy 
nie sprawiły żadnego problemu. 
- Dzieci jak przychodziły ze szko-
ły lubiły się z nimi bawić, kotki 
były bardzo towarzyskie i nie 
bały się ludzi. Były bardzo ufne 
– potwierdzali mieszkańcy. - Na 
pewno zostały otrute i podejrze-
wam przez kogo. Tamten sąsiad 
bardzo nie lubi zwierząt, można 
było się tego po nim spodziewać.

Oskarżany przez sąsiadów 
mężczyzna wydawał się nie być 
tym faktem zaskoczony. - Miał-
bym otruć te koty? To śmieszne. 
Nie mam z tym nic wspólnego. To 
już nie pierwszy raz, gdy jestem 
pomawiany – usłyszeliśmy od 
podejrzewanego o otrucie zwie-
rząt mężczyzny. 

Gdy przyjechała straż miejska, 
by zabrać dwa martwe koty, oka-
zało się, że jest jeszcze jeden zwie-
rzak, żyjący, który prawdopodob-
nie także został otruty. - Żyjącego 
kota zawieźliśmy do lekarza 
weterynarii, który udzielił mu 
pomocy i podał leki odtruwające. 
Niestety, zwierzę również padło. 
Zwłoki pozostałych dwóch kotów 
na razie zostały zabezpieczone 
w schronisku dla zwierząt, żeby 
ewentualnie wysłać je na bada-
nia toksykologiczne. To zależy 

jednak od przebiegu sprawy. Po-
dejrzenie otrucia zwierząt, a więc 
popełnienia przestępstwa zostało 
zgłoszone na policję – informuje 
Tomasz Olczyk, komendant łę-
czyckiej straży miejskiej. - Wiele 
wskazuje na to, że zwierzęta zo-
stały celowo otrute, to wyjątkowe 
okrucieństwo. 

Trudno szukać innego, niż 
otrucie, wyjaśnienia. Koty padły 
w ciągu trzech dni. Brak jednak 
dowodów i świadków, którzy 
mogliby potwierdzić przypusz-
czenia sąsiadów i jednoznacznie 
wskazać winnego. 

(MR)

Do końca maja Przed-
siębiorstwo energetyki 

Cieplnej w Łęczycy ma zmienić 
lokalizację. Za około 3 miesiące 
będzie się mieścić w budynku 
PGKiM przy ulicy Tumskiej 2. 

Do tej pory siedzibą PEC-u był 
budynek przy ulicy Ozorkowskie 
Przedmieście 73, który wraz z 
działką na początku 2010 roku 
został sprzedany prywatnemu 
właścicielowi za ponad milion zło-
tych. Od tego czasu spółka płaciła 
czynsz za korzystanie z budynku o 
powierzchni 80 mkw.

- Od 2010 roku walczyłem o prze-
niesienie siedziby PEC do budynku 
PGKiM-u, bu uważam, że bez sensu 
było płacenie czynszu prywatnemu 
właścicielowi. PEC odprowadzał 
miesięcznie między 2400 – 2600 zł. 
Teraz opłaty zmniejszą się może 
nieznacznie, ale będą uiszczane do 
spółki miejskiej. Do PGKiM-u PEC 
będzie płacił 2000 zł miesięcznie 
za użytkowanie 70 mkw. pomiesz-
czeń i garażu oraz za możliwość 
korzystania z sali konferencyjnej 
– informuje Zenon Koperkiewicz, 
przewodniczący rady miasta. - W 
końcu mogę odetchnąć spokojnie, 
bo na 100 % do końca maja PEC 
zostanie przeniesiony. 

Pomieszczenia w budynku Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej zostaną 
przystosowane na potrzeby PEC-u. 

(MR)

PeC zmieni 
siedzibę

Łęczyca
Łęczyca

czy mężczyzna wytruł koty?
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 124 Próżna rada po czasie.
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Strażacy założyli zespół muzyczny. Na 
pierwszej próbie kapelmistrz zadaje 
pytanie:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, 
a skrzypcami?
Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych 
muzyków mówi:
- Fortepian dłużej się pali. 

* * * 
Mąż zwraca się do żony znad gazety:
- Kochanie! Właśnie przeczytałem, że podczas seksu 
mężczyzna spala tyle kalorii, co przebiegając dziesięć 
kilometrów!
- No to jesteś mistrzem świata! Dziesięć kilometrów w dwie 
i pół minuty! 

* * *
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z 
góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.. 

* * *
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał 
IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i 
mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie 
się podpisywać. 

* * * 
Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym gość pyta 
ordynatora jakie kryteria stosują, aby zdecydować czy ktoś 
powinien zostać zamknięty w zakładzie czy nie.
Ordynator odpowiedział:
- Napełniamy wannę, a potem dajemy tej osobie łyżeczkę 
do herbaty, kubek i wiadro i prosimy, aby opróżnił wannę.
- Aha, rozumiem - powiedział gość - normalna osoba użyje 
wiadra, bo jest większe niż łyżeczka czy kubek.
- Nie - powiedział ordynator- normalna osoba pociągnęła-
by za korek. Chce pan pokój z widokiem czy bez? 

* * * 
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje 
Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało? 

ZUPa Z JaGNiĘCiNY Z FaSOLĄ
Składniki:
• 30 ml oliwy z oliwek
• 250 g bekonu
• 2 duże, posiekane cebule
•  2 duże marchewki, obrane i pokrojone w kostkę
•  1 kg ziemniaków, obranych i pokrojonych w kostkę
• 800 g udźca jagnięcego
• 500 ml fasoli pinto, namoczonej przez noc
etapy przygotowania: Podsmaż bekon na nie-
wielkiej ilości oliwy. Połowę bekonu zdejmij z pa-
telni kiedy tylko się lekko podsmaży, drugą połowę 
zostaw, aby usmażyła się na chrupko. Kiedy bekon 
będzie gotowy, odłóż go (w dwóch oddzielnych 
porcjach) i pokrój na małe kawałki. Do rondla wlej 
nieco oliwy i smaż cebulę, marchewkę i ziemniaki aż 
się zrumienią. Zdejmij rondel z ognia i odstaw. Roz-
grzej pozostała oliwę i zrumień na niej mięso. Dodaj 
fasolę i wlej dwa litry wrzątku. Zagotuj, zmniejsz 
ogień i gotuj na wolnym ogniu, pod przykryciem, 
przez 2 godziny, aż 
mięso będzie zu-
pełnie miękkie. Do-
daj „miękki” bekon i 
mieszankę warzyw, 
gotuj na wolnym 
ogniu od 30 minut 

do godziny, aż wszystkie składniki zmiękną. Jedną 
czwartą zawartości garnka zmiksuj na gładko 
(sprawdź najpierw, czy nie ma w niej kości), a potem 
wlej z powrotem do garnka i przypraw całość do 
smaku. Podawaj zupę z kawałkami bekonu usma-
żonego na chrupko.

LePKie żeBeRKa WiePRZOWe
Składniki:
•  2 kg żeberek wie-

przowych, przeciętych 
wzdłuż na pół

Marynata:
• 1 szklanki sosu pomi-
dorowego
• 2 łyżeczki płatków chili
• 2 łyżeczki pasty tama-
ryndowej
• 50 g złocistego cukru brązowego
• 2 łyżki brązowego octu
• 1/4 szklanki musztardy gruboziarnistej
• sól morska i zmielony czarny pieprz
etapy przygotowania:Połóż żeberka do 
dużego naczynia. Wymieszaj razem składniki 
marynaty i polej nią żeberka. Zostaw je na 20 
minut. Smaż żeberka na patelni grillowej do 
momentu, aż będą przy  pieczone. Podawaj ze 

świeżą kolendrą i grillowaną kukurydzą dopra-
wioną solą i chili.

TaRTa CZeKOLaDOWa
Składniki:
Kruche ciasto orzechowe:
• 200 g mąki
• szczypta soli morskiej w płatkach
•  100 g prażonych i posiekanych orzechów lasko-

wych
• 125 g zimnego masła pokrojonego w ko  stkę
• 2 łyżki bardzo zimnej wody
Nadzienie:
• 2 szklanki śmietany
• 140 g miałkiego cukru
•  200 g gorzkiej czekolady (z zawartością 70% 

kakao), pokrojonej na kawałki
• 4 żółtka
• 1 łyżeczka esencji waniliowej
• fi gi do przybrania
etapy przygotowania: Mąkę, sól i orzechy laskowe 
zmiksuj w malakserze albo za pomocą blendera. Do-
daj masło i ucieraj dalej, aż powstanie ciasto przypo-
minające grubą tartą bułkę. Dodawaj zimną wodę, 
aż ciasto zlepi się w kulę. Wyjmij je z miski, zawiń w 
folię do żywności i wstaw na godzinę do lodówki. 
Po wyjęciu rozwałkuj i wyłóż nim formę do tarty, 

a następnie wstaw do 
lodówki jeszcze na 20 
minut. Rozgrzej pie-
karnik do temperatury 
180°C. Ciasto w formie 
przykryj papierem do 
pieczenia i wsyp na nie 
ciężarki ceramiczne do ciasta, a następnie wstaw do 
piekarnika i piecz 10 minut. Zdejmij papier i ciężarki 
i piecz jeszcze przez 12 minut, a potem wyjmij z 
piekarnika i odczekaj, aż ciasto ostygnie. Zmniejsz 
temperaturę piekarnika do 180°C. Śmietanę i miałki 
cukier wymieszaj, podgrzewaj w rondlu na małym 
ogniu mieszając, aż cały cukier się rozpuści. Wtedy 
zwiększ ogień i podgrzewaj, aż śmietana prawie się 
zagotuje. Zdejmij garnek z ognia, dodaj posiekaną 
czekoladę i poczekaj, aż się roztopi. Przemieszaj. 
Żółtka roztrzep w misce z esencją waniliową, a 
następnie powoli wlewaj do nich śmietanę z cze-
koladą cały czas energicznie mieszając. Odstaw na 
20 minut. Wlej czekoladową masę do upieczonej 
tarty, wstaw całość z powrotem do piekarnika i piecz 
20–25 minut, aż masa lekko się zetnie. Po wyjęciu 
z piekarnika odstaw do całkowitego wystygnięcia, 
a potem wstaw do lodówki, aż masa zetnie się cał-
kowicie. Oprósz tartę kakao, podawaj z dojrzałymi 
świeżymi fi gami.
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W czwartek łęczycki Dom Kultury zamienił się w swojską restaurację oferującą przybyłym przegląd potraw regionalnych. Na 
stołach znalazły się nie tylko smakołyki z gmin powiatu łęczyckiego, ale także z niektórych rejonów powiatu zgierskiego. 
Wśród prezentowanych dań skosztować można było m.in. kapusty na bogato, kapuścianego tortu, bigosu po staropolsku czy 
pachnących cynamonowych ciasteczek. Swoje regiony reprezentowały koła gospodyń wiejskich, młodzież gimnazjalna oraz 
pasjonaci sztuki kulinarnej. Tematem przewodnim XV Regionalnego Przeglądu Potraw Ziemi Łęczyckiej były przyprawy 
wykorzystywane w kucharskim fachu. 

tekst i fot. Małgorzata Robaszkiewicz

POTRAWY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 
ZACHWYCIŁY GOŚCI
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ZACHWYCIŁY GOŚCI

POTRAWY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 
ZACHWYCIŁY GOŚCI

POTRAWY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ 

Świniczanka 
przy zającu

Smakowite 
muchomorki

Oryginalna 
świnka

Stoły zastawiono po brzegi

Na stole 
wędkarzy 
były same 
rybki

Półmiski prezentowały się wyśmienicie

Gmina Świnice Warckie reprezentowana w ludowych strojach

Potrawa 
z gminy 
Dalików

Młodzież upiekła regionalne  ciasteczka Słodkości nie zabrakło
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Ozorków W centrum miasta 
powstał kolejny hot

-zone. Nowy punkt, w którym 
można pograć na automatach 
wzbudza duże emocje. Krótko 
po tym jak nasz dziennikarz 
zaczął robić zdjęcia budynku 
w którym mieści się salon gier, 
pod nieruchomość podjechały 
dwa auta. Jeden z mężczyzn 
przestrzegał przed publikacją 
artykułu.

- Radziłbym o tym nie pisać – 
usłyszeliśmy. 

O kolejnym hot-zonie powiado-
mili nas nasi Czytelnicy. Bardzo za-

niepokojeni są rodzice nastolatków, 
którzy bardzo łatwo mogą wpaść w 
szpony hazardu.

Punkt rzuca się w oczy. Zasłonięte 
drzwi i okna. Uwagę zwraca duża 
kartka na drzwiach z informacją, 
aby klienci zdejmowali nakrycia 
głowy. Tuż nad wejściem kamera. 
Nikt przypadkowy tu nie wejdzie. 
Drzwi są zamknięte, o tym kto 
wejdzie decyduje pracownik obser-
wujący obraz z kamer.

Najbardziej interesująca jest jed-
nak historia powstania kolejnego 
hot-zonu.

Dotarliśmy do właścicielki dzier-

Uszkodzone drzwi 
miejscowego komi-

sariatu policji, to efekt nieza-
dowolenia jednego z młodych 
mężczyzn ukaranego mandatem 
karnym.

Z dość nietypową nocną akcją mieli 
do czynienia policjanci w ubiegły 
weekend. Przyłapali na ul. Nowe 
Miasto młodych mężczyzn, którzy 
bluźnili i rzucali śnieżnymi kulkami 
w przejeżdżające samochody. 

- Pełniący służbę na terenie Ozor-
kowa funkcjonariusze zauważyli 
dwóch mężczyzn wykrzykujących 
wulgaryzmy. Dodatkowo jeden z 
nich zaczął rzucać kulkami śniegu 
w przejeżdżające samochody – in-
formuje Liliana Garczyńska, rzecz-
nik policji w Zgierzu. - Funkcjona-
riusze podjęli działania. 27-latek i 
jego o dwa lata młodszy kompan 
zostali przewiezieni do ozorkow-
skiego komisariatu i tam za swoje 

zachowanie, ukarani mandatami 
karnymi. Po wyjściu mężczyzn 
z budynku, policjanci wrócili do 
patrolowania ulic. Mając na uwadze 
jednak to, że obydwaj ukarani nadal 
znajdują się w pobliżu komisariatu 
postanowili, że będą obserwować 
z oddali ich nerwowe zachowanie. 
Nie musieli długo czekać na rozwój 
dalszych wydarzeń. W pewnym 
momencie jeden z nich podbiegł do 
drzwi jednostki i dwukrotnie w nie 
kopnął. Natychmiast został zatrzy-
many przez przyglądających im się 
z ukrycia funkcjonariuszy. 27-latek 
był bardzo pobudzony i agresywny. 
Dlatego został zakuty w kajdanki. 

Policjanci przeszukali zatrzyma-
nego. Okazało się, że ma przy sobie 
marihuanę. 27-latek został prze-
wieziony do zgierskiego aresztu. 
Odpowie za uszkodzenie mienia i 
posiadanie narkotyków. 

(stop)

niektórzy nie lubią policji. 
skopał drzwi komisariatu 

Ukarany mandatem uszkodził drzwi ozorkowskiego komisariatu 
policji 

Kto obawia się publikacji? 

Rzucająca się w oczy 
informacja dla klientów 

Okna i drzwi są szczelnie zasłonięte

żawionych pomieszczeń, która jest 
zaskoczona profilem działalności.

- Miał powstać sklep spożywczy. 
Dopiero później dowiedziałam się, 
że będzie salon z automatami do 
gier – mówi Grażyna T. (nazwisko 
do wiadomości red.). - Wydzier-
żawiłam pomieszczenia na 3 lata. 
Do tej pory nie było żadnych skarg. 
Mam nadzieję, że będzie tu spo-
kojnie. 

Mieszkańcy też mają taką na-
dzieję. 

(stop)

szokująca diagnoza. co trzecie 
dziecko ma problemy emocjonalne
Ozorków Lawinowo rośnie licz-

ba podopiecznych 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Ozorkowie. Specja-
liści mają do czynienia z zupełnie 
nowym zjawiskiem chorobowym. 
Destrukcyjnie wpływają na dzieci 
i młodzież komputery a także 
telefony komórkowe. 

Depresja, zaburzenia psychicz-
ne, problemy w nawiązywaniu 
kontaktów z rówieśnikami – to 
najczęstsze skutki tzw. „choroby 
komputerowej”.

- Rodzice mają, niestety coraz 

mniej czasu na to, aby zajmować 
się swoimi pociechami. Co wtedy 
robią? Znajdują bardzo proste roz-
wiązanie. Kupują dziecku smartfo-
na, laptopa lub komputer – mówi 
Ewa Pałasz, dyrektor poradni. 

Jak się dowiedzieliśmy, naj-
młodsi użytkownicy telefonów 
komórkowych lub też kompute-
rów, którzy potrzebują pomocy 
psychologów, są uczniami pierw-
szych klas szkół podstawowych. 

- Przyznam, że nie potrafię zro-
zumieć tego zjawiska. Ta moda na 
kupowanie takiego sprzętu dzie-

ciom jest bardzo szkodliwa. Kiedyś 
najbliżsi pomagali w budowaniu 
prawdziwych relacji. Teraz dzieci 
żyją w wirtualnym świecie. Osoba 
uzależniona od komputera wybiera 
świat internetu, bo łatwiej rozmawia 
jej się z kimś wirtualnym, niż z real-
ną osobą – uważa E. Pałasz. 

Jednym z objawów choroby kom-
puterowej jest narastająca agresja. 
Dziecko, spędzające wiele godzin 
przed monitorem, nie ma jak rozła-
dować energii i emocji, które muszą 
znaleźć ujście. Nastolatkowie potrze-
bują ruchu, by móc się prawidłowo 

• RODZaJe UZaLeżNień 
erotomania internetowa – objawia się głównie oglądaniem 
filmów i zdjęć o tematyce pornograficznej oraz prowadzeniu 
rozmów związanych z seksem za pośrednictwem interne-
towych czatów. Zjawisko to jest to szczególnie groźne, gdy 
treści pornograficznej trafiają do osób małoletnich bądź do 
osób mających zaburzenia w sferze emocjonalnej. Kolejnym 
przejawem erotomanii są zaburzenia związane z dewiacjami 
seksualnymi, np. z pedofilią, zoofilią, ekshibicjonizmem itp. W 
Internecie działa wiele stron o tego typu charakterze, jednak z 
uwagi na to, że większość witryn zarejestrowana jest w krajach 
mających bardziej liberalne prawo niż w Polsce, organy Policji 
nie są w stanie nic zrobić w tym temacie.

Socjomania internetowa – polega na uzależnieniu od 
internetowych kontaktów społecznych. Uzależniona osoba 
nawiązuje nowe kontakty wyłącznie za pośrednictwem 
Internetu. Cechują ją zazwyczaj rozchwiane relacje z innymi 
ludźmi w kontakcie osobistym. Osoba cierpiąca na socjo-
manię internetową potrafi przez wiele godzin rozmawiać z 
innymi osobami w sieci, ale jednocześnie ma ona problemy 
w nawiązaniu kontaktów osobistych. Zazwyczaj rozmowy te 
są prowadzone w jednym i tym samym pokoju internetowym. 
Uzależnione osoby cechuje też brak umiejętności komunikacji 
niewerbalnej. One same albo nie potrafią odczytywać infor-
macji niewerbalnych albo też odczytują je w błędny sposób. 

Uzależnienie od sieci – polega na stałym przebywaniu w sieci. 
Uzależnienie to przypomina uzależnienie od komputera, z tą 
różnicą, że polega ono na przebywaniu w sieci. Uzależnione 
osoby cały czas są zalogowane w sieci, kontrolując na bieżąco 
wszystko, co się tam dzieje. Ten rodzaj uzależnienia łączy w 
sobie wszystkie inne omówione wyżej formy.

Przeciążenie informacyjne – polega na przeciążeniu w skutek 
natłoku informacji. Występuje u osób, które korzystają jedno-
cześnie z wielu list dyskusyjnych bądź rozmawiają jednocześnie 
z wieloma osobami.

Uzależnienie od komputera – polega na stałym używaniu 
komputera. Uzależniona osoba nie musi koniecznie korzystać 
z Internetu. Ważne dla niej jest to, żeby spędzać czas przy 
komputerze.

Uzależnienie od gier stanowi jedną z form uzależnienia od In-
ternetu. Zjawisko to nasila się w szczególności w tych rodzinach, 
w których rodzice mają mało czasu dla dzieci. Ponieważ dzieci 
spędzają wolny czas przy komputerze, rodzice są zadowoleni z 
tego, że dziecko jest grzeczne, nie zadaje się z nieodpowiednim 
towarzystwem i ogólnie, że jest pod kontrolą. Jeśli dostrzegają 
zagrożenie, zazwyczaj jest już zbyt późno. Dziecko najczęściej 
straciło już kontakt z rzeczywistością, oddaliło się od rówieśni-
ków i wymaga pomocy specjalisty. źródło: chip.pl

Poradnia ma coraz więcej podopiecznych. Na zdjęciu dyr. 
placówki Ewa Pałasz 

rozwijać. Przesiadywanie przed 
komputerem zaburza ich rozwój 
biologiczny i emocjonalny, a w szcze-
gólnych przypadkach, uniemożliwia 
funkcjonowanie w społeczeństwie.

Choć trudno w to uwierzyć, już 
co trzecie dziecko ma problemy 
emocjonalne. Najmłodszy pod-
opieczny Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Ozorkowie, 
podejrzewany o chorobę kompu-
terową, ma zaledwie 6 lat. 

- Niedawno musieliśmy pomóc 
rodzicom gimnazjalisty, który jest 
uzależniony od komputera. Gdy 
rodzice chcieli wyłączyć mu kom-
puter, chłopiec wpadł w histerię 
– słyszymy.

Poradnia zajmuje się również 

coraz częściej uzależnieniami nie 
tylko od komputera. Jeszcze nigdy 
nie było tyle przypadków uzależ-
nień od używek.

- Przychodzą do nas rodzice 
uczniów ostatnich klas szkół pod-
stawowych, którzy mają ogromny 
problem. Okazuje się, że ich dziecko 
zaczęło już eksperymentować z nar-
kotykami. W gimnazjach problem z 
narkotykami jest jeszcze większy a w 
liceum staje się czymś powszechnym 
– mówi dyrektor Ewa Pałasz.

W poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej zarejestrowanych jest 
obecnie ponad 800 podopiecznych. 
Średnio w ciągu roku przybywa 
ok. 200 nowych pacjentów. 

tekst i fot. (stop)
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Magdalena Stolarczyk nie ukry-
wa, że nad decyzją zastanawiała 
się długo. Wystartowanie z takim 
biznesem wcale nie jest łatwe. 
Mieszkańcy – jak usłyszeliśmy 
od właścicielki sex-shopu – wciąż 
są pruderyjni i jak na razie tylko 
nieliczni korzystają z podobnej 
oferty. - Mam jednak nadzieję, 

że z każdym miesiącem liczba 
klientów będzie rosła. W końcu 
wszystko jest dla ludzi a seks nie 
powinien być tematem tabu – 
mówi z uśmiechem pani Magda. 

W naszym regionie do tej pory 
nie było sex-shopu. Czy taki punkt 
się przyjmie?

Póki co w dwóch pomieszcze-
niach na obrzeżach Ozorkowa nie 
ma wielu klientów. Do sklepu, 
podczas półgodzinnej rozmowy 
dziennikarza z właścicielką, przy-
szła tylko jedna klientka w średnim 
wieku. Nie zajrzała do pomiesz-
czenia w którym wyeksponowany 
został seksowny towar.

- Na pewno się wstydzi – szepnęła 
na ucho dziennikarzowi właściciel-
ka sex-shopu.

To prawda. W rozmowie z miesz-
kańcami trudno było znaleźć osobę, 
która o erotyce mówiłaby w sposób 
otwarty, nie rumieniąc się.

- Przedsięwzięcia nie traktuję 
chwilowo. Wiem, że mieszkańcy 
potrzebują czasu, aby przekonać się 
do sex-shopu – słyszymy.

Pani Magda jeszcze do niedawna 
była bez pracy. Zarejestrowała się w 
pośredniaku, dostała wsparcie na 
uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej. 

- Mój pomysł dotyczący sprze-
daży erotycznej bielizny spotkał 
się z zainteresowaniem w urzędzie 
pracy. Otrzymałam 22 tysiące zł na 

rozkręcenie biznesu. Liczę na suk-
ces i mam nadzieję, że mieszkańcy 
Ozorkowa, Łęczycy czy też Zgierza 
będą odwiedzać sklep – mówi wła-
ścicielka.

Jaka jest aktualna oferta sex
-shopu?

To przede wszystkim erotyczna 
bielizna. Takich haleczek i seksow-
nych kompletów nie znajdzie się w 
żadnym innym sklepie. Dla tych, 
którzy szukają urozmaicenia w ży-
ciu intymnym są nawet przebrania.

- Można się przebrać na przy-
kład za policjantkę. Staniczek i 
majteczki są w kolorze niebieskim 

a do tego... kajdanki i pałka – mówi 
Magdalena Stolarczyk. - Jest prze-
branie diablicy, aniołka, uczenni-
cy, cyganki, pielęgniarki. W święta 
sprzedałam kilka kompletów 
przebrań mikołajki. W ofercie są 
też bodystocking (rodzaj kombi-
nezonu wykonanego z przejrzy-
stej siateczki, tiulu lub koronki, 
zakładany na całe ciało, kusząco 
odsłaniający kobiece kształty). 

Jak się dowiedzieliśmy właści-
cielka w ciągu najbliższych dni ma 
wzbogacić sex-shop w inne erotycz-
ne gadżety.

tekst i fot. (stop)

Po erotyczne gadżety do ozorkowa

pierwszy sex–shop w regionie 

Pani Magda prezentuje 
seksowne przebranie policjantki

Panie mogą też założyć 
wdzianko pielęgniarki

Właścicielka chce wzbogacić asortyment sex-shopu

Monar kontra policja 
Ozorków Niedawno doszło do 

ostrej wymiany zdań 
między wychowawcą ośrodka 
dla uzależnionych Monar a poli-
cjantami. Kłótnia uwidoczniła, że 
pewne procedury nie są jeszcze do 
końca dopracowane. Problem, jeśli 
nie zostanie rozwiązany, może w 
przyszłości skutkować podobnymi 
sytuacjami. Na pewno nie będzie 
to w dobrym interesie zarówno 
dla Monaru, jak i policji. Co stało 
się kilka dni temu?

- Nasz 16-letni podopieczny po-
stanowił, że nie chce już się leczyć 
i jedzie do domu. Podpisał odpo-
wiedni formularz i opuścił ośrodek. 
Jednak po dwóch godzinach zmienił 
zdanie i ponownie do nas zapukał. 
Wychowawca nie powinien go już 
ponownie wpuścić na teren Monaru, 
niestety to zrobił. I doszło do sporego 
problemu – mówi Piotr Adamiak, 
dyrektor Monaru w Ozorkowie. 

Szef ośrodka wyjaśnia, że pod-
opieczny podejmując decyzję opusz-
czenia Monaru może ponownie 
zostać do niego przyjęty, tylko w 
towarzystwie swoich prawnych 
opiekunów.

- Placówka jest dla osób do 18 roku 
życia – słyszymy. - Procedury nie są w 
takich sytuacjach zbieżne. Podopieczny 
może sam opuścić ośrodek, ale powrót 
już nie jest taki prosty. 16-latek wrócił 
i został przyjęty przez wychowawcę, 
który zadzwonił na policję.

- Wiem, że nie powinienem przyj-
mować tego chłopaka, który formalnie 
nie był już naszym podopiecznym 
– mówi Krzysztof Szerląg, wycho-
wawca w Monarze. - Ale była noc i tak 
po ludzku po prostu zrobiło mi się żal 
16-latka. Poprosiłem policjantów, żeby 
zawieźli naszego byłego podopieczne-
go do Policyjnej Izby Dziecka w Łodzi. 
Funkcjonariusze odmówili. Nasza, nie 

ukrywam bardzo nerwowa rozmowa, 
trwała ponad 20 minut. Nie udało mi 
się przekonać funkcjonariuszy, do 
zabrania 16-latka do Łodzi. To bulwer-
sujące, bo można odnieść wrażenie, 
że policja oszczędza na paliwie. Nie 
powinno tak być. 

Po incydencie kierownictwo Mo-
naru podjęło decyzję, aby zaostrzyć 
procedury.

- Ten, kto zdecyduje się na przerwa-
nie leczenia już na pewno z powrotem 
tak łatwo nie wejdzie na nasz teren – 
zapewnia dyrektor Adamiak. - Furtka 
będzie zamknięta a policjanci w takiej 
sytuacji będą już zobligowani do pod-
jęcia odpowiednich czynności. Tu nie 

chodzi o nasz brak empatii. Ale, gdyby 
temu 16-latkowi coś stało się na terenie 
ośrodka, to Monar miałby ogrom-
ne problemy. Formalnie chłopak 
nie był już naszym podopiecznym i 
powinien zostać odwieziony przez 
policjantów. 

Zapytaliśmy, czy policja po raz 
pierwszy odmówiła transportu.

- Wcześniej też, niestety mieliśmy 
sytuacje, że nasze zgłoszenia i prośby o 
przewiezienie byłych podopiecznych, 
były bagatelizowane przez policję. 
Mam nadzieję, że to już się nie powtó-
rzy. Chciałbym, aby relacje na linii 
Monar - policja były dobre - mówi P. 
Adamiak. 

(stop)

Dyrektor Adamiak wierzy, 
że relacje Monar – policja, po 
niedawnym incydencie, znów 
będą dobre

Krzysztof Szerląg 
przyjął na teren 
ośrodka byłego 
podopiecznego. 
Nie przekonał 
policjantów, aby 
zawieźli 16-latka do 
Izby Dziecka w Łodzi
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tekst sponsorowany

Ferie kojarzą  się wszystkim z 
wolnym czasem i odpoczyn-
kiem, a w szkołach działających 
na terenie gminy Parzęczew od 
początku lutego trwają  remonty. 
W Szkole Podstawowej w Parzęcze-
wie nowych kolorów nabrała świe-
tlica. Wymieniono w niej częściowo 
podwieszany sufit, a w głównym 
holu zawisł nowoczesny system pod-
wieszeń obrazów, na którym będą 
prezentowane zdjęcia z uroczystości 
oraz prace uczniów np. konkursowe. 
W Gimnazjum odmalowano jedną z 
pracowni, wymieniono w niej lampy, 
wykładzinę, rolety, umywalkę, płytki 
przy umywalce oraz zamontowano 
podłączenie elektryczne do tablicy 

interaktywnej. W Szkole Podstawo-
wej w Chociszewie odnowiono dwie 
pracownie, pomalowano i wymienio-
no w nich lampy, usunięto stare tabli-
ce, w zamian których zamontowane 
zostaną nowe. Dodatkowo w szkole 
trwają drobne prace remontowe np.: 
fugowanie terakoty przy sali gimna-
stycznej oraz wstawienie nowego 
zlewozmywaka w jednej z pracowni. 
„Dbamy o to by dzieci po powrocie 
z wypoczynku rozpoczęły naukę w 
czystej i ładnej szkole. Dodatkową 
motywacją do takich działań są „Dni 
otwarte” organizowane w marcu, 
a także Jubileusz 70-lecia Szkoły 
Podstawowej w tym roku.”- komen-
tuje Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Chociszewie Krzysztof Pyciarz. 
Ze względów na bardzo wysokie 
wyniki uczniów, a także coraz lepsze 
warunki nauczania w szkole z roku 
na rok przybywa uczniów. Rodzice 
widzą korzyści dla swoich dzieci z 
uczęszczania do małej szkoły. Gmina 
przygotowuje dla Szkoły Podsta-
wowej w Chociszewie koncepcję 
zagospodarowania terenu wokół niej 
planując na kolejne lata wyposażenie 
w siłownię zewnętrzną, ogródek 
dydaktyczny, doposażenie placu 
zabaw, budowę parkingu i miejsca 
przystanku autobusu szkolnego 
oraz gruntowną termomodernizację 
budynku wraz z zastosowaniem Od-
nawialnych Źródeł Energii.

Gmina Parzęczew w dniu 23 grudnia 2014 roku ogłosiła przetarg 
na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Parzęczewie w 
ul. Kasztanowej. 
Z pośród pięciu ofert wygrał zakład Instalacji Sanitarnych i CO 
Jacek Jańczyk z Ozorkowa na kwotę 47 847,00 zł. Zakres prac bę-
dzie obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 
218,5m oraz na uzbrojeniu kanału sanitarnego w studnie rewizyjne 
w ilości 4 szt. W dniu 21 stycznia 2015 roku ogłoszono przetarg „Rozbu-
dowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Tkaczewska Góra, Pustkowa 
Góra, Wytrzyszczki, Julianki i Żelgoszcz”.  Łączny odcinek rozbudowy 
wodociągów to 1600 m. W miesiącu lutym planuje się ogłosić przetarg na 
wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Parzęczewie oraz zakup 
ciągnika z wozem asenizacyjnym. Działania zrealizowane zostaną w 2015 
roku. Inwestycje te związane są z rozwojem gminy Parzęczew. Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest konieczna, gdyż powstają kolejne 
budynki mieszkalne, które są sukcesywnie oddawane do użytku. Dobra 
infrastruktura zachęca osoby spoza gminy do osiedlania się. Na kolejne 
lata gmina przygotowuje projekty związane z budową dróg oraz rozbu-
dową oświetlenia ulicznego.

uPorządkoWanie 
gosPodarki 

Wodno-śCiekoWej 
W gminie ParzĘCzeW

Zimowe remonty w szkołach 

Splątane kable, do 
których łatwy dostęp 

mogą mieć przechodnie, to widok 
zaskakujący. Trudno zrozumieć, 
dlaczego nie udało się do tej pory 
zabezpieczyć w odpowiedni spo-
sób przewodów. Wprawdzie ktoś 
zawiązał na kablach ostrzegawczą 
taśmę, ale to stanowczo zbyt mało. 
Na szczęście nie ma niebezpieczeń-
stwa porażenia prądem. To kable 
telefoniczne.

kablowy galimatias

Dworcem zainteresowani są Cyganie 
– mówią okoliczni mieszkańcy

Ozorków Zaskakujące informa-
cje płyną z ust ludzi 

mieszkających w pobliżu wystawio-
nego w ubiegłym roku na sprzedaż 
dworca PKP. Nieruchomością mają 
być zainteresowani Romowie. 

- Mniej więcej tydzień temu przy-
jechali pod dworzec Cyganie dwoma 
luksusowymi autami – wspomina 
Bożena Jaworska. - Akurat byłam 
blisko dworcowego budynku i z 
łatwością słyszałam o czym mówią 
Cyganie. Gdy wysiedli z samocho-
dów zaczęli robić zdjęcia a jedna z 
par powiedziała, że będzie mogła 
tu zamieszkać cała rodzina. Żałuję 

tylko, że nie porozmawiałam z nimi, 
ale byłoby mi jakoś tak niezręcznie 
wypytywać o ich sprawy. 

Pani Bożena nie ukrywa, że chcia-
łaby aby Cyganie kupili budynek 
dworca.

- Podobno jako sąsiedzi Cyganie są 
bardzo przyjacielscy. Dbają o dobre 
stosunki. Nie mam nic przeciwko 
temu, aby zamieszkali obok nas – 
słyszymy.

Mieszkańcy martwią się nie tylko 
fatalnym stanem technicznym zabyt-
kowej nieruchomości. Z niecierpli-
wością czekają na sprywatyzowanie 

kolejowych terenów, przylegających 
do dworca.

- Mamy nadzieję, że kolej załatwi w 
tym roku tę sprawę. Ile można czekać? 
Wydzwaniamy do PKP, piszemy pi-
sma i nic. Żadnej konkretnej odpowie-
dzi. W budynkach sami zrobiliśmy 
wszystkie remonty. PKP powinny jak 
najszybciej podjąć decyzję o prywaty-
zacji – mówi Jerzy Kapela. 

Wysłaliśmy do biura prasowego 
PKP pytania ws. prywatyzacji oraz 
budynku dworca wystawionego na 
sprzedaż. Czekamy na odpowiedź. 

tekst i fot. (stop)

Zdaniem mieszkańców dworcem zainteresowani są Cyganie

Lokatorzy kolejowych 
budynków czekają na 
prywatyzację 

Ozorków

konkurs z jedną ofertą
Wciąż nie wiadomo, czy 
mieszkańcy mogą spo-

dziewać się podwyżek za śmieci. Kilka 
dni temu do konkursu na odbiór 
nieczystości z miasta zgłosiła się tylko 
jedna fi rma – Ozorkowskie Przedsię-
biorstwo Komunalne. Przypomnijmy, że 
to już kolejny przetarg ogłoszony przez 
miejscowe władze. Pierwszy został 
unieważniony z powodu zbyt wysokiej 

ceny zaproponowanej przez OPK. Jakie 
teraz ozorkowska komunalka przedsta-
wiła propozycje? To póki co tajemnica. 
- Oferta jest obecnie badana przez 
komisję przetargową pod względem 
zgodności złożonych dokumentów ze 
specyfi kacją warunków zamówienia – 
informuje Izabela Dobrynin, rzecznik 
burmistrza Ozorkowa. 

(stop)

Czy ceny za śmieci wzrosną? 
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W miniony czwartek wydział 
Ruchu Drogowego łęczyckiej Po-
licji przeprowadził działania pod 
nazwą „Truck/bus” skupiające 
uwagę na kierowcach samochodów 
ciężarowych i busach. Mundurowi 
prowadzili kontrolę pojazdów 
poruszających się po głównych 
grogach powiatu łęczyckiego. Poli-
cyjna akcja miała na celu wyelimi-
nowanie wykroczeń drogowych 
popełnianiach przez tę konkretną 
grupę kierowców. Funkcjonariusze 
kontrolowali przede wszystkim: 
stan trzeźwości, prędkość, kwestię 
zabezpieczenia ładunku, stoso-
wanie się do ograniczeń związa-
nych z zakazem ruchu pojazdów 
ciężarowych na wyznaczonych 
odcinkach dróg oraz obowiązek 
prowadzenia pojazdu w zapiętych 

pasach bezpieczeństwa. Podczas 
czwartkowych działań skontrolo-
wano 48 kierowców, nałożono 42 
mandaty, ukarano 13 kierowców sa-
mochodów ciężarowych głównie za 
przekroczenie prędkości. W ramach 
akcji policjanci ponadto zatrzymali 
kierującego pojazdem z zakazem 
sądowym.

Łęczyccy policjanci zatrzymali 
54-letnią kobietę, która posłu-
gując się danymi prywatnych 
osób za pośrednictwem inter-
netu wyłudziła pieniądze od 
kilkunastu firm udzielających 
pożyczek. Zabezpieczono doku-
mentację, telefony komórkowe i 
karty sim służące do zaciągania 
kredytów.

Policjanci z Zespołu do walki 
z Przestępczością Gospodarczą 
i Korupcją Wydziału Kryminal-
nego zajęli się tą sprawą, gdy do 
komendy zgłosił się pokrzywdzo-
ny informując o wykorzystaniu 
jego danych personalnych w celu 
zaciągnięcia kredytu. Dysponując 
materiałem dowodowym policjan-
ci odnaleźli oszustkę. 11 lutego 
weszli do mieszkania typowanej 
54-letniej mieszkanki Łęczycy i 
zatrzymali ją. Kobieta miała już 

konflikt z prawem. Kilka lat wcze-
śniej była notowana za oszustwa 
i podrabianie podpisów. Podczas 
przeszukania mieszkania kry-
minalni zabezpieczyli pokaźną 
dokumentację, kilka telefonów 
komórkowych i kilkadziesiąt kart 

sim. Z ustaleń policjantów wynika, 
że kobieta wyszukiwała osoby, 
które wykorzystywała jako tak 
zwane „słupy”. Dysponując ich 
danymi osobowymi: imieniem, 
nazwiskiem, numerem pesel, 
numerem dowodu osobistego 
54-latka podrabiała dokumenty 
potwierdzające tożsamość i na ich 
podstawie zakładała internetowe 
konta bankowe. Następnie zwraca-
ła się o pożyczki do internetowych 
firm kredytowych i pobierała pie-
niądze przelewane na utworzone 
wcześniej konta. Jednorazowa 
kwota kredytu wahała się od 500 
do 3500 złotych. Policjanci wstęp-
nie ustalili, że zatrzymana działała 
w imieniu dziesięciu osób w kilku-
nastu firmach. 11 lutego kobieta 
usłyszała 9 zarzutów dotyczących 
oszustwa. Grozi jej kara nawet do 
8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 47-letniego 
mężczyznę, który kolekcjonował w 
mieszkaniu broń i amunicję pocho-
dzącą z okresu II Wojny Światowej. 
Za posiadanie broni lub amunicji 
bez wymaganego zezwolenia grozi 
kara nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności. Funkcjonariusze wy-
działu kryminalnego zgierskiej 
jednostki policji ustalili, że 47-letni 
zgierzanin przechowuje w swoim 
mieszkaniu niebezpieczne mili-
taria. Rankiem 11 lutego zapukali 
do jego drzwi. Zaskoczony wizytą 
policjantów mężczyzna wpuścił 
ich do zajmowanego przez siebie 
lokalu. Poproszony o wydanie 
niebezpiecznych przedmiotów męż-
czyzna zdjął z szafy walizkę, w 
której przechowywał m.in. karabin i 
pistolet – obydwie jednostki niezna-
nych marek oraz amunicję karabi-
nową i pistoletową – pochodzące 
najprawdopodobniej z okresów 
wojennych. W rozmowie z policjan-
tami tłumaczył, że jest miłośnikiem 

historii i pasjonatem militariów. 
Wszystkie przedmioty zgromadził 
na przestrzeni ostatnich 3 – 4 lat. 
Znajdował je wędrując po lasach z 
wykrywaczem metalu. Ponieważ po-
siadanie tego typu przedmiotów bez 
zezwolenia jest karalne, mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do zgierskiej jednostki policji. Grozi 
mu kara nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności. 

Mimo wielu apeli o ostrożność 
ciągle nie brakuje osób, któ-
re padają ofiarą oszustwa „na 
wnuczka”, w którym występuje 
wątek policyjnego śledztwa. W 
związku z faktem, że w woje-
wództwie łódzkim w ostatnim 
czasie odnotowano tego typu 
przestępstwa niżej publikujemy 
kilka porad jak nie paść ofiarą 
oszustwa.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy za-

chować ostrożność – jeżeli dzwoni 
do nas ktoś, kto podszywa się pod 
członka naszej rodziny i prosi o 
pieniądze, nie podejmujmy żad-
nych pochopnych działań. Nie 
informujmy nikogo telefonicznie 
o ilości pieniędzy, które mamy w 
domu lub jakie przechowujemy na 
koncie. Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodzi-
ny, zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście 
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt 
nie będzie nam miał za złe tego, że 

zachowujemy się rozsądnie. Nie 
ulegajmy presji czasu wywieranej 
przez oszustów. W szczególności 
pamiętajmy o tym, że funkcjona-
riusze policji nigdy nie informują 
o prowadzonych przez siebie 
sprawach telefonicznie. Nigdy nie 
proszą też o przekazanie pienię-
dzy nieznanej osobie.

W momencie, kiedy ktoś będzie 
chciał nas oszukać, podając się 
przez telefon, za policjanta – za-
kończmy rozmowę telefoniczną. 
Jeżeli nie wiemy jak zareagować 
powiedzmy o podejrzanym tele-
fonie komuś z bliskich. 

Policja apeluje, zwłaszcza do 
osób młodych - informujmy na-
szych rodziców i dziadków o tym, 
że są osoby, które mogą chcieć 
wykorzystać ich życzliwość. Po-
wiedzmy im jak zachować się w 
sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do 
nich z prośbą o pożyczenie dużej 
ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę 
na zagrożenie osobom starszym, 
o których wiemy, że mieszkają 
samotnie.

Funkcjonariusze z wydziału ru-
chu drogowego łęczyckiej komendy 
przeprowadzili wzmożone kontrole 
stanu trzeźwości kierujących pojaz-
dami po drogach gminy Grabów. 
W środę, 11 lutego w godzinach 
porannych policjanci prowadzili 
działania pod hasłem „Trzeźwy 
Poranek”. Celem akcji była kontrola 
stanu trzeźwości kierujących a tym 
samym zmniejszenie liczby zda-
rzeń drogowych powodowanych 
poprzez spożywanie alkoholu 

przez niektórych uczestników ru-
chu drogowego. W ramach działań 
mundurowi zbadali stan trzeźwości 
68 kierujących. Wszyscy kontrolo-
wani byli trzeźwi, wszyscy także 
jechali w zapiętych pasach bezpie-
czeństwa. Jedna osoba prowadziła 
samochód bez włączonych świateł, 
została stosownie pouczona. Policja 
informuje, że podobne działania 
będą cyklicznie prowadzone rów-
nież na terenach pozostałych gmin 
powiatu łęczyckiego. 

PoliCjanCi kontroloWali 
busy i tiry

Policja alarmuje – oszuści 
w dalszym ciągu aktywni

Policyjna akcja w gminie grabów

zatrzymany pasjonat militariów 

Wyłudzała kredyty przez Internet 

Kutnowscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który w swoim domu 
prowadził uprawę konopi indyj-
skich. Kryminalni zabezpieczyli 
blisko 1700 gramów marihuany a 
także nośniki danych z pornografią 
dziecięcą. 4 lutego policjanci po-
jawili się przed jednym z domów 
w rejonie ulicy Łąkoszyńskiej w 
Kutnie. Z ich ustaleń wynikało, że 
na posesji może znajdować się 
plantacja konopi indyjskich. Na 
miejscu funkcjonariusze zatrzymali 
51-letniego właściciela domu, który 
przyznał że od pewnego dłuższego 
czasu uprawiał konopie, ale w chwili 
obecnej nie posiada już roślin. 
Funkcjonariusze przeszukali bu-
dynek znajdując ukryte w różnych 
miejscach torby foliowe z suszem 
roślinnym. Zabezpieczono również 
14 słoików po kawie wypełnionych 
marihuaną. Łącznie w lokalu znaj-
dowało się blisko 1,7 kg narkotyku. 
Ponadto mężczyzna posiadał płyty 
CD i nośniki pamięci, które zawierały 
treści pornograficzne z udziałem 
małoletnich . W domu znaleziono 
również przedmioty służące do 
uprawy narkotyków takie jak lam-
py, wentylatory oraz odczynniki 
chemiczne. Mężczyźnie przedsta-
wiono zarzuty posiadania i uprawy 
znacznej ilości narkotyków oraz 
posiadania treści pornograficznych 
z udziałem małoletnich poniżej 15 
roku życia. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Zatrzymany 
miał już konflikt z prawem. Decyzja 
sądu został tymczasowo areszto-
wany na trzy miesiące.

odpowie za dziecięcą 
pornografię i narkotyki
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OGŁOSZENIA DROBNE

oGłoszenia

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, ( 024 721-29-14, fax 024 721-32-78 

Mechanik maszyn 
przetwórczych – elektronik
Wykształcenie minimum 
zawodowe – mechaniczne lub 
elektroniczne. Umiejętności 
techniczne. Uprawnienia 
elektryczne do 15 kV. Mile 
widziane doświadczenie 
zawodowe.
FROZEN FOODS Sp. z o.o.
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź
miejsce pracy: ul. Reymonta 7a, 
Grabów

Kierowca C+e
Prawo jazdy kat. C+E
MAR – TRANS – POL Sp. z o.o. 
Topola Królewska 37A
99-100 Łęczyca 
tel. 24 388 75 03, 739 033 333

Kucharz
Wykształcenie zawodowe 
gastronomiczne, książeczka 
sanepidowska
P.P.U „GAL” 
Włodzimierz Gal
Ul Polna 8
99-100 Łęczyca
tel: 607-935-903

Mechanik
Mile widziane doświadczenie 
w zawodzie mechanika 
lub praktyka w zawodzie 
mechanika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Lakiernik – konserwator
Mile widziana praktyka w 
zawodzie lakiernika
PHU „ROL-BUD” Krzysztof Baras
Ul. Szkolna 22a
99-140 Świnice Warckie
tel: 609-223-040

Ślusarz
Wykształcenie zawodowe o 
kierunku ślusarz, mechanik, 
min. 2 lata doświadczenia 
zawodowego na podobnym 
stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
e-mail: dorota.kalwas@adecco.
com
tel: 609-083-000

Spawacz
Wykształcenie zawodowe – 
specjalność spawacz, zdolności 
manualne, aktualne uprawnienia 
spawalnicze metodą MIG/MAG, 
min 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku
Adecco Poland Sp. z o. o.
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź

e-mail: dorota.kalwas@adecco.com
tel: 609-083-000

Mechanik (utrzymanie ruchu)
Wykształcenie min. średnie 
techniczne, uprawnienia SEP 
do 1 kV, aktualne uprawnienia 
spawalnicze, prawo jazdy 
kat. B, Książeczka sanitarno – 
epidemiologiczna, umiejętność 
obsługi komputera – środowisko 
Windows, umiejętność pracy pod 
presją czasu, odporność na stres, 
wysoki poziom organizacji pracy, 
samodzielność
Doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, wiedza z 
zakresu pneumatyki, hydrauliki, 
podstawowe umiejętności 
ślusarskie, przygotowywanie 
zapotrzebowań na materiały i 
części zamienne, umiejętność 
posługiwania się i tworzenia 
dokumentacji technicznej, 
podstawy w zakresie budowy i 
eksplantacji maszyn i urządzeń, 
mile widziana znajomość 
programowania i diagnostyki 
sterowników PLC.
LEIBER Sp z o. o.
Ul. Łęczycka 38
99-340 Krośniewice
tel: 24 251-03-60
e-mail: j.kolodziejski@leiberspzoo.
pl

Tynkarz maszynowy
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność tynkowania, min. 2 
letni staż pracy na podobnym 
stanowisku.
„POL-TYNK” Paweł Wójcik
ul. Belwederska 81/75
99-100 Łęczyca
tel. 508-783-864

Diagnosta samochodowy
Wykształcenie średnie 
samochodowe, umiejętność 
naprawy samochodów, min. 1 rok 
doświadczenia
Stacja Kontroli Pojazdów 
„LESZCZE”
Leszcze 65
99-100 Łęczyca

Likwidator
Wykształcenie średnie/wyższe, 
obsługa komputera
Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska
Topola Królewska 68
99-100 Łęczyca
tel: 697-995-320

Konstruktor odzieży
Wykształcenie min. zawodowe, 
umiejętność konstrukcji odzieży
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. M. 

Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Specjalista ds. techniczno – 
inwestycyjnych
Wykształcenie średnie 
lub wyższe, umiejętność 
kosztorysowania, znajomość 
przebiegu procesu 
budowlanego, uprawnienia 
budowlane (konstrukcyjno – 
budowlane), doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Łęczycanka”
ul. M. Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca

Serwisant sieci internetowej
Wykształcenie średnie lub 
wyższe informatyczne, prawo 
jazdy kat. B, praca na wysokości
QSTER COMPUTERS
Andrzej Kuster
Ul. 1-go Maja 19
99-150 Grabów
tel: 63 219-10-88, 884-976-455

Pracownik wykończeniowy na 
szwalni
Wykształcenie podstawowe, 
umiejętność obsługi dziurkarko 
– guzikarki, doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. 
M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kontroler jakości w szwalni 
Wykształcenie podstawowe, 
znajomość szycia, doświadczenie 
zawodowe min. 1 rok.
P.P.H.U „ELIZABETH”
Ul. Podhalańska 8/28, 
93-224 Łódź
tel: 507-085-169, 500-106-370
Miejsce wykonywania pracy: ul. 
M. Konopnickiej 2
99-100 Łęczyca

Kierowca – sprzedawca
Prawo jazdy kat. B, C, mile 
widziane doświadczenie jako 
kierowca
Firma Handlowa „ROLSPEC” 
Jerzy Ogłoszka
Nędzerzew 12
99-335 Witonia
tel: 604-941-635
Miejsce wykonywania pracy: 
Witonia

Sprzedawca
Mile widziane doświadczenie w 
branży ogrodniczej lub rolniczej
Firma Handlowa „ROLSPEC” 
Marzena Ogłoszka, Jerzy 
Ogłoszka
Nędzerzew 12

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

Zatrudnię samotną, młodą 
rencistkę lub emerytkę z 

terenu Ozorkowa do opieki 
starszej pani. Wiadomość: 

514-620-045

Sprzedam działkę budowlaną 
4870 m² tanio – prąd, 

blisko wodociąg; możliwość 
podziału, 

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

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

Kupię Tregrę (dwuteownik) 
120 mm lub 160 mm. 

tel.: 669-840-370

Silnik Wartburg 353 W – 
technicznie sprawny i inne 

części; opony z felgami 165 x 
13 – sprzedam. 

Tel.: 500-336-322

99-335 Witonia
tel: 606-444-627
Miejsce wykonywania pracy: 
Grabów

Kierowca autobusu
Wykształcenie zasadnicze 
zawodowe o kierunku 
mechanicznym, prawo jazdy 
kat. D, doświadczenie w danym 
zawodzie – min. 2 lata
PKS Sp z o. o. 
Ul. Belwederska 7a
99-100 Łęczyca
tel: 24 721-23-07, 517-180-774
Miejsce zgłaszania się 
kandydatów: PKS Sierpów 105

Sprzedawca – kasjer
Wykształcenie min. podstawowe, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej 
i komputera, pracowitość, 
sumienność, uczciwość
PPH-U „MARIA”
Maria Jura
Ul. Kaliska 10a
99-100 Łęczyca
tel: 609-804-680

Kierowca kat. C+e
Prawo jazdy kat. C+E, 
świadectwo kwalifikacji 
kierowców, karta kierowcy 
do tachografu cyfrowego, 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe
JULMAR-TRANS Michał Pichalak
Jarochówek 3
99-107 Daszyna
tel: 781-483-300

Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży 
damskiej, umiejętność szycia na 
stębnówce i overlocku.
Możliwość zatrudnienia osoby 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
Pracodawca zapewnia częściowy 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca 
pracy
MARPOL Honorata Walczak
Ul. Nowa 29

95-035 Ozorków
tel: 606-138-287

Referent ds. sprzedaży
Wykształcenie min. średnie, 
umiejętność obsługi komputera
Fabryka Mebli BODZIO
Bogdan Szewczyk Sp. j. 
Ul. Sycowska 16, Goszcz
56-416 Twardogóra
Zapraszamy na spotkanie 
rekrutacyjne, które odbędzie się w 
salonie mebli BODZIO w Łęczycy 
przy ul. Belwederskiej 50A, dn. 
12.02.2015 r.  o godz. 11:00.

Konstruktor Opakowań / 
Technolog ds. wdrożeń nowych 
spakowań
Wykształcenie min. średnie 
techniczne lub mile widziane 
wyższe techniczne. Znajomość 
AutoCas, pakietu Adobe, rysunku 
technicznego. Znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. Doświadczenie 
w zakresie opakowań i pracy w 
środowisku produkcyjnym.
HTL – STREFA S.A.
Adamówek 7
95-035 Ozorków
tel. 24 721 92 91
e-mail: rekrutacja@htl-strefa.pl
oświadczenie, że jest obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
korzysta z pełni praw  cywilnych i 
obywatelskich
Sąd Rejonowy w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 16
99-10 Łęczyca

agent – sprzedawca
Wykształcenie minimum 
zawodowe o kierunku 
sprzedawca. Umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej oraz pracy 
na komputerze. Mile widziane 
doświadczenie.
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca
ul. Pl. Kościuszki 11
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 29 28
e-mail: pssmazur@o2.pl
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Czarny labrador 
Czeka na WłaśCiCiela
Łęczyca W piątek przed połu-

dniem na dworcu PKS 
znaleziono zadbanego, czarne-
go psa, najprawdopodobniej 
labradora. Został przewieziony 
do schroniska dla zwierząt w 
Łęczycy i czeka na swojego 
właściciela.
- Zobaczyłam go jadąc na zaku-
py, był bardzo zadbany, ułożony, 
spokojny. Nie sądziłam, że nie ma 
w pobliżu jego właściciela. Gdy 
wracałam do domu, był w tym 
samym miejscu. Postanowiłam 
zawiadomić Zieleń Miejską  - sły-
szymy od Haliny Rytczak, która 
zainteresowała się psem. - Piesek 
był bardzo grzeczny, przyjazny, 
widać, że na pewno ma swój dom, 
może uciekł lub zabłądził. Możliwe, 
że potrącił go samochód, bo cały 
czas leżał, miał problemy z cho-
dzeniem i spuchniętą łapkę. Jest to 

na pewno dość młody pies.
Pies nie był chipowany, nie miał 
tez obroży. Widać, że jest zadbany 
i dobrze ułożony.

(MR)

Nareszcie, tereny za 
Biedronką wzdłuż  

DK 91 zostały uprzątnięte. Śmieci 
i zarośnięte krzaki nie były ładną 
wizytówką Łęczycy, tym bardziej 
przy ruchliwej trasie. 

W ubiegłym tygodniu pracowni-
cy zieleni wyzbierali śmieci, obcięli 
zbędne gałęzie i zdemontowali 
stare, zardzewiały reklamy, które 
zamiast zachęcać, odstraszały. 
Wcześniej tereny te nie były porząd-
kowane, bo uważano, to za zadanie 
pozostające w roli zarządcy drogi. 
Gdy okazało się, że tereny należą do 
miasta, trzeba było wziąć się do pra-
cy. Palenie ogniska nie było jednak 
najbardziej trafionym pomysłem, 
dobrze, że trawa jest mokra. 

(MR)

MKS Górnik 1956 do-
stał niemałą, bo aż 67 

tys dotację od miasta na upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
w 2015 roku w dyscyplinie piłki 
nożnej. Może dzięki temu, w 
ramach podziękowania kibice 
– chuligani przestaną niszczyć 
mienie publiczne. 

W całej Łęczycy nie trudno 
znaleźć na murach czy elewa-
cjach bloków i kamienic hasła 
„Górnik Łęczyca 1956” namalo-
wane sprayem przez zagorzałych 
fanów łęczyckiej drużyny. Fajnie, 
że łęczycanie dopingują rodzi-
mą drużynę, ale zapominają o 
kulturze osobistej i poszanowa-
niu cudzej własności. W wielu 

przypadkach napisy powstają na 
dopiero co odnowionych elewa-
cjach. W takich sytuacjach kibic 
przestaje być kibicem – staje się 
pseudokibicem oraz wandalem, 
co z miłośnikiem sportu ma nie-
wiele wspólnego. 

(MR)

Drużyna „Płomień” miała do 
wykonania w czasie ferii dużo 
zadań. Druh Zbigniew Mali-
nowski zadbał o to, aby połączyć 
przyjemne z pożytecznym. W 
środę młodzież wzięła udział w 
biegu miejskim. Młodzi harcerze 
na terenie Ozorkowa zmierzyli 
się z zadaniami patrolowymi. 
Wyposażeni w mapki miasta zdo-

bywali kolejne punkty w terenie. 
Liczyła się szybkość i spostrze-
gawczość. Szkoda, że to już koniec 
ferii – usłyszeliśmy od członków 
ozorkowskiego ZHP. Ale przecież 
harcerze, nawet po feriach będą 
mieć masę innych zadań. Nigdy 
się nie nudzą i zawsze można na 
nich liczyć. 

(stop)

harcerze z ozorkowa 
dobrze wspominają ferie

„górnik” z dużą dotacją
Łęczyca

Łęczyca

Porządki przy trasie

Pracownicy ZM rozpalili ognisko przy trasie

łęczyca w obiektywie
Zwykły spacer a ile można 
zauważyć. W mieście nie 
brakuje wizualnych cieka-
wostek, które mogą wywo-
łać zdziwienie. Nie wszyscy 
wiedzą, że w łęczyckiej 
kamienicy przy ul. Kali-
skiej korytarz na parterze 
wyłożony jest chodnikową 
kostką, jeden z bloków przy 
ul. Belwederskiej nie ma 
sprawnych domofonów, bo 
są całkowicie poniszczone a 
w niejednych kontenerach 
na śmieci notorycznie bra-
kuje miejsca. 
Na zdjęciach kilka przykładów 
zauważonych na „łęczyckim 
podwórku”.

(MR)

^ Kamienica przy 
ulicy Kaliskiej 22. Jak 
dowiedzieliśmy się od 
mieszkańców, kostkę założyli 
pracownicy PGKiM-u ponad 
rok temu, bo spora jej ilość 
została po remoncie podwórka. 

^ Szyba jest, ale 
niepotrzebna, bo okno już 
dawno zamurowano. Taki 
widok można spotkać w 
starej kamienicy na Wojska 
Polskiego 1A

< Z takiego domofonu na pewno nikt nie skorzysta. 
Zdewastowany, od dawna czeka na wymianę, jak większość w 
bloku przy Belwederskiej 81

^ Zarwany dach można 
zauważyć na ul. Poznańskiej w 
podwórzu.

Brzydkie tablice informacyjna 
są w całym mieście. Wyglądają 

okropnie >

^ Kontener wstawiony na 
ul. Kopalnianej przechodzi 
już powoli do historii. Nie 
dość, że zawsze jest wokół 
niego niesamowity bałagan, 
to niedługo odpadnie mu 
dno. Spore dziury zrobione 
przez korozję niedługo 
uniemożliwią korzystanie 
z niego. Przydałoby się go 
wymienić.
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Chłopiec boi się dorosnąć

amancik

Wino i sok pomagają spalić tłuszcz Po co kotu pudełko?

U 14-letniego chłopca z Meksyku występuje tak silny lęk 
przed dorastaniem, że podjął on wiele różnych kroków, by 
ukryć bądź zahamować ten proces. Fobia rozpoczęła się, 
gdy chłopiec miał 11 lat. Meksykanin dowiedział się wtedy, 
że składniki odżywcze w pokarmach mogą spowodować, 
że urośnie. Zaczął wtedy mniej jeść i schudł ponad 12 kg. 
Garbiąc się, chciał ukryć wzrost, a mówienie wyższym 
głosem miało sugerować jego dziecięcość.
Za każdym razem, gdy zauważał zmianę fi zyczną wskazują-
cą na dorastanie, odczuwał tak silny lęk, że rozważał liczne 
operacje plastyczne, które by to maskowały. Wierzył także, 
że osiągnięcie dorosłości podniesie ryzyko zachorowania 
i śmierci, co go bardzo przytłaczało. Matka także traktuje 
chłopca, jakby był młodszy, niż jest: śpiewa mu kołysanki 
i wybiera, w co syn się ubierze. 
Chłopcem zajęli się psychiatrzy analizując szereg możliwych 
przyczyn występowania lęku. 

W internecie roi się od fi lmów, na których koty próbują 
wcisnąć się do różnej wielkości pudełek. Naukowców od 
dawna zastanawiało to zachowanie zwierząt. Przeprowa-
dzone więc badania na grupie kotów świeżo przyjętych do 
jednego z holenderskich schronisk. W boksach 10 zwierząt 
umieszczono pudełka, natomiast 9 pozostałych kotów nie 
miało możliwości korzystania z pudełek. Uczeni przyglądali 
się kotom i zauważyli, że w 3. i 4. dniu obserwacji widoczne 
były znaczące różnice w zachowaniu zwierząt. Te, które miały 
w boksach pudełko, znacznie szybciej dostosowywały się do 
nowej sytuacji. W przypadku kotów domowych podobną 
rolę co pudełka odgrywają kabiny prysznicowe, miski i inne 
miejsca, w które kot może się wcisnąć, gdy jest zestresowany. 
Koty szukają w nich nie tylko ukrycia, odstresowania się, ale 
również ciepła. Kartonowe pudełka to dobre izolatory, a im 
są bardziej ciasne, tym lepiej, gdyż wymuszają na zwierzęciu 
przybranie pozycji, w której najlepiej zachowuje ciepło.

Picie umiarkowanych ilości soku lub wina z ciemnych wi-
nogron może pomóc w spaleniu tłuszczu.
Okazało się, że kwas zawarty w soku z ciemnych winogron w 
bardzo dużym stopniu spowalnia wzrost istniejących komó-
rek tłuszczowych oraz tworzenie nowych. Ponadto wzmaga 
metabolizm kwasów tłuszczowych w komórkach wątroby.
Jak podkreślają naukowcy, badane związki nie są cudownymi 
środkami na odchudzanie. Nie odkryli oni i wcale się tego nie 
spodziewał, że związki zawarte w winogronach unormują 
wagę, ale poprawiając spalanie tłuszczu, zwłaszcza w wątrobie, 
mogą usprawnić działanie tego narządu u osób z nadwagą.
Byłoby wspaniale, gdyby stworzyć strategię dietetyczną, 
która pozwalałaby ograniczyć szkodliwe gromadzenie 
tłuszczu w wątrobie za pomocą pospolitych pokarmów, 
np. winogron.
Na razie badania przeprowadzono na myszach, uzyskane 
wyniku są obiecujące.
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