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Na Długosza nie chcą 
solarów

W Gorzewie wściekli na 
geodetę

Czy prezydent Kutna 
popełnił przestępstwo?

Dramat pracowników. Przed świętami puste portfele W Łęczycy 
krytykują 
burmistrza
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dostał sądowy pozew
Walczył o pensję...

Jan Dośpiał z Łęczycy (na zdjęciu z 
wezwaniem do sądu) twierdzi, że 
nie otrzymał pieniędzy za pracę 
w miejscowej firmie budowlano-
remontowej. Gdy pojechał - jak mówi 
- upomnieć się o swoje, pracodawca 
wezwał policję. Sprawa trafiła już do 
sądu. Emeryta, który chciał sobie dorobić 
na święta, czeka teraz sprawa karna. 
Pracodawca zapewnia, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia. Dowiedzieliśmy się, że 
poszkodowanych przez firmę jest więcej. 
Nasi Czytelnicy dzwonili do redakcji i 
prosili o pomoc. Czy biznesmen znajdzie 
pieniądze dla pracowników? 

Radny szalał 
w klubie z 

dziewczynami
50

str. 7
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Kilka lat temu na 
czterech blokach RSM 
„Pionier” Długosza 6, 6a, 
b, i c zamontowano solary 
słoneczne, które latem 
miały podgrzewać wodę na 
codzienny użytek. Ludzie 
spodziewali się, że dzięki 
inwestycji będą mieć tańszą 
wodę. Dziś są rozczarowani, 
a nawet rozżaleni, że 
ponoszą koszty montażu 
urządzeń, a efektów nie 
widzą.

- Zostaliśmy wprowadzeni w 
błąd – mówią zgodnie mieszkańcy 
czterech bloków przy ulicy Długo-
sza, na dachach których zamonto-
wano solary. – Zostaliśmy dodat-
kowo obciążeni kosztami po ok. 2,5 
tys. zł od rodziny, a obiecywanych 
efektów nie ma. Nie płacimy mniej 
za wodę. Kiedy zwrócą się nam 
poniesione nakłady? Życia chyba 
nam zabraknie, gdyż w blokach 
mieszkają w większości emeryci.

- Nie dość, że nie jest taniej to 
jeszcze są problemy z ciepłą wodą 
– dodaje jeden z lokatorów. – Nawet 
latem bywało, że woda była ledwie 
ciepła. Nie szło ani się wykąpać, ani 
porządnie umyć naczyń. W nocy 
już w ogóle nie było ciepłej wody. 
To jakiś koszmar.

Krzysztof Matusiak, wiceprezes 
spółdzielni mieszkaniowej „Pio-

nier” odpiera zarzuty. Twierdzi, że 
solary spełniają swoją rolę.

- Solary słoneczne mają wspoma-
gać podgrzewanie wody – twierdzi 
wiceprezes. – Nie zgadzam się z 
opiniami ludzi, że nie płacą mniej 
za wodę. Akurat lokatorzy w tych 
blokach płacą za podgrzanie wody 
oraz centralne ogrzewanie najmniej 
w spółdzielni. Może mieszkańcy nie 
widzą efektu w postaci złotówek, 
gdyż cena energii cieplnej rośnie, 
ale oni płacą tyle samo. Gdyby 
solarów nie było ludzie płaciliby o 
wiele więcej.

K. Matusiak przyznaje, że w 
poprzednim sezonie rzeczywiście 
były uwagi dotyczące temperatury 
ciepłej wody.

- Początkowo sądziliśmy, że funk-

cjonowanie solarów w okresie 
letnim wystarczy, by zaspokoić 
potrzeby mieszkańców – słyszy-
my. – Dopływ wody ciepłej z sieci 
miejskiej był odcięty. Niestety, 
rzeczywistość była inna, dlatego 
zdecydowaliśmy, aby ciepłą wodę 
dostarczać też dodatkowo z sieci 
miejskiej. Solary tylko ją dodatkowo 
podgrzewają.

Mieszkańcy są rozczarowani. – 
To pokazuje, że solary w budynku 
wielorodzinnym w ogóle nie zdają 
egzaminu – mówią. – Skoro do-
starczana jest ciepła woda z sieci 
miejskiej to niby jaka rola w tym 
solarów?  Przecież woda z sieci do 
układu trafia o określonej tempera-
turze. Więc co podgrzewają solary?

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Większością głosów (9 za, przy 1 
przeciwnym i 8 wstrzymujących się) 
radni powiatowi uznali, że skarga 
mieszkańca powiatu kutnowskiego 
na starostę Mirosławę Gal-Gra-
bowską jest zasadna. Obywatel nie 
otrzymał odpowiedzi na swoje pi-
smo w ustawowym terminie przewi-
dzianym w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego.

Mirosław Ruciński, członek za-
rządu powiatu przekonywał, że w 
tym przypadku zawinił pracownik 
wydziału, który na czas nie przy-
gotował pisma, a nie pani starosta.

- Stanisław Cichoński zwracał się 
z pismem do starosty, nie interesuje 
go kto miał przygotować odpo-
wiedź, której nie otrzymał – mówił  
Zbigniew Filipiak, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu Kutnowskiego.- Wyjaśnienia, 
że zawinił pracownik nie zmieniają 
zasadności skargi.

Przypomnijmy, że skarga z czerwca 2012 roku dotyczyła podjęcia 
działań umożliwiających rolnikowi dojazd do pól w związku z budową 
autostrady. Ponieważ pan Stanisław nie otrzymał odpowiedzi w ustawo-
wym terminie napisał skargę do wojewody łódzkiego, a ta skierowała 
skargę do rady w Kutnie.

Tekst i fot. dag

W środę burmistrz Żychlina Grze-
gorz Ambroziak ogłosił, że Zakład 
Energetyki Cieplnej został sprzedany 
inwestorowi Energa Kogeneracja - 
za 2,286 mln zł. Pieniądze właśnie 
wpłynęły na konto urzędu. Nowy 
inwestor deklaruje, że zainwestuje w 
ciągu 5 lat ponad 60 mln złotych net-
to. Jest realna szansa, że do Żychlina 
zostanie wkrótce doprowadzona sieć 
gazu ziemnego.

-Jestem bardzo zadowolony z 
zakończonej transakcji sprzedaży 
sieci ciepłowniczej. Negocjacje 
były bardzo trudne – przyznaje 
Grzegorz Ambroziak, burmistrz 
miasta. – Procedury przygotowaw-
cze trwały od ponad 3 lat. Nowy 
właściciel daje gwarancję dostaw 
ciepła do wszystkich mieszkańców 
miasta. Zapewnia bezpieczeństwo 
energetyczne. A samorząd zyskał 
dodatkowe pieniądze, które prze-
znaczymy na spłatę należności oraz 
nowe inwestycje.

Żychlin był jednym z nielicznych 
miast, w których producentem cie-
pła była prywatna spółka, zaś sieci 
przesyłowe należały do samorządu. 
To zdecydowanie utrudniało ich 
sprzedaż.

Sieci ciepłownicze, przesyłowe są 
w Żychlinie bardzo stare, mają ponad 
30 lat. Są duże straty ciepła, awarie też 
są coraz częstsze. Gmina nie miała 
pieniędzy, by je modernizować, stąd 
pojawił się pomysł, aby je sprzedać.

Pierwsza próba prywatyzacji 
spółki Zakład Energetyki Cieplnej 
nie powiodła się. Teraz udziały w 
spółce sprzedano w drodze nego-
cjacji. 

- Nowy inwestor w latach 2013-
2017 chce zainwestować w Żychli-
nie ponad 60 mln złotych – dodaje 
burmistrz. – Inwestycje zaplano-
wane przez Energę Kogeneracja 
będą dodatkowym źródłem do-
chodu dla budżetu miasta, umoż-
liwią też doprowadzenie gazu 
ziemnego do Żychlina. Zakład 
Gazowniczy w Łodzi deklarował 
bowiem, że przy zapotrzebowaniu 
na 3 mln metrów sześciennych 
gazu wybuduje do Żychlina sieć 
gazową.

Doprowadzenie gazu ziemnego 
podniesie atrakcyjność terenów 
Podstrefy Żychlin Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki pieniądzom ze sprzedaży 
w Żychlinie ruszą miejskie inwe-

stycje, które w ostatnich 2 latach 
zostały znacznie ograniczone. W 
planach jest m.in. modernizacja 
stadionu miejskiego, budowa sali 
gimnastycznej przy SP 1, część 
pieniędzy ma być przeznaczona na 
modernizację dróg. 

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Skarga na starostę zasadna

Starosta Mirosława Gal-
Grabowska otrzymała 
pismo od rolnika, który 
jednak odpowiedzi się nie 
doczekał

Nowy inwestor w Żychlinie

Burmistrz Grzegorz Ambroziak 
na ręce przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Żychlinie 
Elżbiety Tarnowskiej złożył 
sprawozdanie z zakończonego 
procesu prywatyzacji sieci 
ciepłowniczych

Po co te solary?
- pytają lokatorzy z Długosza

W sobotę i niedzielę trwał finał Szlachetnej Paczki w Kutnie. Każda 
z 24 rodzin znalazła swojego darczyńcę. Rozwożono paczki do rodzin, 
które z niedowierzaniem i wzruszeniem przyjmowały wolontariuszy.

Listę rodzin potrzebujących zgłaszały szkoły, ośrodki pomocy spo-
łecznej. Spośród 74 rodzin kryteria „szlachetnej paczki” spełniły 24 
rodziny najbardziej potrzebujące. Każda z nich w ankietach pisała o 
swoich najpilniejszych potrzebach i o marzeniach…  Darczyńcy nie 
znali rodzin, nie rozmawiali z nimi. Mogli przeczytać tylko informację 
o rodzinie i ich potrzebach. Kontakt z rodzinami mieli tylko wolontariu-
sze. Swoje paczki przywozili do budynku ZHP w Kutnie. - Radość ludzi, 
którzy dostają paczki jest ogromna – przyznaje Aleksandra Kwieciak, 
wolontariuszka. – Łzy wzruszenia, niedowierzaniem, że marzenie się 
spełniają. Ich emocje udzielały się również nam. Wolontariusze zawieźli 
m.in. 2 pralki, butlę gazową a nawet duży telewizor przekazany przez 
darczyńcę. Ktoś inny poprosił o węgiel. Większość rodzin miała  naj-
bardziej podstawowe potrzeby. Do nich trafiły artykuły żywnościowe.

(dag)

Finał szlachetnej paczki
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Informacja, że Kutnowski Szpital Samorządowy po 2 latach funkcjo-
nowania jako spółka ma stratę 1,353 mln złotych za trzy kwartały 2012 
roku sprawiła, że opozycja ostro skrytykowała zarząd powiatu i prezesa 
szpitala. Domagała się odwołania wszystkich zarządzających szpitalem.

- Błędy w zarządzaniu widoczne są gołym okiem. Odpowiedzialność 
za to ponosi koalicja rządząca powiatem – czytał oświadczenie Klubu 
Radnych Komitetu Obywatelskiego, Jacek Spryszyński. – Żądamy ra-
dykalnych działań naprawczych. Niewłaściwe działanie rady nadzorczej, 
zarządu spółki, prokurenta spółki, doradcy prawnego spółki, dyrektora 
ekonomicznego spółki oraz kierownika nadzoru właścicielskiego spra-
wującego nadzór z ramienia starostwa powiatowego powinno skutkować 
odwołaniem wszystkich osób wykonujących obowiązki.

- Funkcjonowanie szpitala jest cały czas pod kontrolą – ripostowała 
Mirosława Gal-Grabowska, starosta kutnowski. – Spółka nie wy-
daje pieniędzy bezzasadnie, lecz na leczenie chorych. Wraz z prezesem 
szpitala szukamy obszarów, gdzie można znaleźć oszczędności.

Prezes KSS Piotr Okoński podkreśla, że w dużej części przyczyną 
kłopotów finansowych szpitala są nadwykonania. Za procedury ratujące 
życie szpital dochodzi od NFZ ok. 1,5 mln złotych. Sprawy są w sądzie. 

- Ponad limity NFZ przyjęliśmy 455 osób, choć mogliśmy ich odesłać z 
kwitkiem – podkreśla Piotr Okoński. – Nie kryję, że w trosce o finan-
se szpitala od lipca ograniczyliśmy nieco ilość dodatkowych przyjęć, 
choć u nas nie ma sytuacji, jak w innych szpitalach, że nie przyjmujemy 
chorych. We wtorek, 27 listopada NFZ w Łodzi podpisał z nami aneks 
do kontraktu zwiększając go o 745 tys. zł do końca roku, by nie płacić 
nam za nadwykonania. 

Najwięcej nadwykonań było na oddziale udarowym. Dodatkowo 
przyjęto 102 osoby, ponad limit wykonano 75 operacji nowotworowych, 
przyjęto 105 osób na oddziale ortopedii, 30 na chirurgii ogólnej. Na 
pewno te osoby są wdzięczne, że znalazły pomoc, że nie odsyłano ich 
od szpitala do szpitala.

- Z nadwykonań nie będzie dużo pieniędzy – 30-35 proc. kontraktu 
– twierdziła Jolanta Szczypińska, radna powiatowa, była wicesta-
rosta. – Jeśli spółka się zadłuży to padnie i nie będzie szpitala w Kutnie. 
Weźcie się do roboty.

Odpowiedzią na te zarzuty była informacja, że szpital otrzymał właśnie 
decyzję przyznającą 150 tys. zł z Narodowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na remont dwóch wind, zaś Regionalne Cen-
trum Pomocy Społecznej przyznało KSS w Kutnie 200 tys. zł na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

Opozycja domaga się jednak podania rzetelnej informacji dotyczącej 
sytuacji finansowej szpitala.

(dag)

Trzej radni Rady Miasta 
Kutno: Krzysztof Wacław 
Dębski, Aleksandra Koszada 
(oboje SLD) oraz Włodzimierz 
Klimecki (PiS) skierowali 
do Prokuratury Okręgowej 
w Łodzi zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w procedurze  
przydziału mieszkania 
komunalnego dla radnego 
Tomasza Michalskiego. 
Jednocześnie poinformowali 
o tym fakcie prokuratora 
generalnego.

Radni zwrócili się do prokuratury 
okręgowej, by dla dobra postępowania 
i niezależnej oceny faktów wyznaczono 
inną prokuraturę.

- Doniesienie od kutnowskich 
radnych otrzymaliśmy – przyznaje 
Krzysztof Kopania, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi. – Uznali-
śmy jednak, że uzasadnienie nie jest 
wystarczające, aby sprawą zajmowała 
się inna prokuratura. Tak więc zawia-
domieniem radnych o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa zajmie się 
właściwa prokuratura w Kutnie.

Zapytaliśmy wnioskodawców dla-
czego zdecydowali się na doniesienie 
do prokuratury. 

- To mój obowiązek radnego. Miesz-
kańcy Kutna są oburzeni sposobem 
przydziału mieszkań komunalnych – 
mówi Włodzimierz Klimecki, radny 
miejski. – Ludzie mnie pytają co dalej 
radni zamierzają z tym faktem zrobić. 
Czy zamiatają sprawę pod dywan? 

W samorządzie pracuję od wielu lat 
dlatego i wiek i doświadczenie mi 
mówiło, aby nie zostawić sprawy, by 
wątpliwości wyjaśniła prokuratura. 
Jestem radnym nie dla pieniędzy, służę 
mieszkańcom. Słyszę ich oburzenie 
na działania prezydenta w zakresie 
przydziału mieszkań, stąd decyzja by 
sprawę zbadał prokurator.

Krzysztof Wacław Dębski, członek 
Komisji Rewizyjnej, który dokładnie 
badał sprawę przydziału mieszkań, 
zdecydował się podpisać pod pismem 
do prokuratury, po ostatniej sesji.

- Większość rządząca skupiona 
wokół prezydenta nie była skłonna 
do obiektywnego rozpatrzenia skar-
gi Anny  Starczewskiej sprowadzając 
problem do konfliktu dwojga osób – 
mówi nam Krzysztof Wacław Dębski. 
-  Rozpatrywanie stanu ducha prezy-
denta Burzyńskiego i stwierdzenie ,że 
nie jest on bezduszny ośmieszyło radę 
miasta. Rada nie miała woli i nie od-
niosła się do złamanej procedury. Nie 
można zapominać, że decyzja o przy-
dziale została podjęta w tym samym 
dniu w którym wpłynęło podanie. 
Żadna okoliczność nie upoważniała 
prezydenta do takiego trybu przyzna-
nia mieszkania dla radnego dysponu-
jącego wcale niemałym  mieszkaniem 
w TBS. Obowiązujące normy i zasady 
zostały złamane, a rada miasta zrobiła 
unik i podjęła kuriozalne stanowisko 
przygotowane przez komisję rewi-
zyjną. Dlatego uznaliśmy, że sprawa 
powinna trafić do prokuratury, która 
mam nadzieję rzetelnie zbada sprawę. 

Radni w piśmie do prokuratury 
zarzucają poświadczenie nieprawdy 
przez radnego Tomasza Michalskiego, 
który w podaniu o mieszkanie komu-
nalne zgłosił dodatkowo dwie osoby 

pisząc „Mieszkanie to pozwoli za-
mieszkać mi wraz z rodziną, zapewni 
godziwe warunki do rozwoju i nauki 
dziecka oraz pomoże w ustabilizowa-
niu sytuacji finansowej i rodzinnej” 
(podanie złożone 29.12.2011 roku). 

Drugi zarzut dotyczy rażącego naru-
szenia zapisów uchwały Rady Miasta 
Kutno z 29 czerwca 2012r.w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
miasta Kutno przez zastępcę prezyden-
ta Jacka Boczkaję, który 30.12.2011r.  na 
podaniu radnego Tomasza Michalskie-
go bez przeprowadzenia obowiązują-
cej procedury (zaopiniowania przez 
komisję mieszkaniową) wyraził zgodę  
na przydział mieszkania a następnie 
podpisał 2.01.2012r. skierowanie do za-
mieszkania dla Tomasza Michalskiego.

Trzeci zarzut dotyczy prezydenta 
Zbigniewa Burzyńskiego, który zda-
niem radnych sprawował niewłaściwy 
nadzór nad działalnością swojego 
zastępcy. Radni zarzucają, że prezy-
dent nawet w sytuacji kiedy powziął 
informacje od Anny Starczewskiej o 
procedurze przydziału mieszkania 
,  nie podjął żadnych działań w ra-
mach sprawowanego nadzoru i nie 
sprawdził zgodności tej procedury z 
obowiązującym prawem. Również 
późniejsze wypowiedzi prezydenta do 
protokołu komisji rewizyjnej świadczą 
o zaniechaniu wdrożenia procedury 
kontrolnej.

Do zarzutów dołączono uzasadnie-
nie oraz plik dokumentów.

Sprawa przydziału mieszkań ko-
munalnych w Kutnie wciąż wzbudza 
ogromne emocje. Kutnowską aferą 
mieszkaniową zainteresowała się 
Interwencja Polsatu. 

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Kilka dni temu zdemontowano wieżę wiertniczą w Gołębiewie Nowym. 
To efekt decyzji zarządu amerykańskiego konsorcjum, które oceniło, że 
ilość gazu ziemnego pod Kutnem jest zbyt mała, aby rozpocząć wydo-
bywanie. Otwór został zacementowany, co nie znaczy, że kiedyś odwiert 
nie będzie mógł być uruchomiony.

dag
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Opozycja, Klub Radnych 
Komitetu Obywatelskiego, 
domaga się dymisji osób 
zarządzających szpitalem

Prezydenci w tarapatach, afera 
mieszkaniowa w prokuraturze

Na zdjęciu prezydent Zbigniew Burzyński (z prawej) i jego zastępca Jacek Boczkaja

Podczas sesji rady miejskiej w Żychlinie wręczono nagrody laure-
atom gminnego konkursu ekologiczno-plastycznego dla uczniów 
podstawówek i gimnazjów z terenu gminy Żychlin. Uczestnicy mieli 
wykonać plakat zachęcający mieszkańców do segregacji odpadów. 
Prace zostaną wykorzystane podczas kampanii dotyczącej nowego 
systemu gospodarki odpadami, która rozpocznie się na początku 
2013 roku.  Dostarczono 50 prac. Jury I miejsce przyznało Ewelinie 
Jaszczyk z gimnazjum w Żychlinie, II miejsce Justyna Komur z SP 1, 
III – Natalia Bąbrych (SP Grabów). Nagrodami był tablet, aparat cyfrowy i odtwarzacz MP4. Ponadto wyróżniono: Paulinę 
Rejs gimnazjum Żychlin, Oliwię Sitkiewicz gimnazjum Żychlin, Adriana Ciechomskiego SP 1, Michalinę Lewandowską 
z gimnazjum, Agatę Kopeć z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Wojciecha Dzwonkowskiego z gimnazjum, i Rafała 
Karmelitę z SP 1. Wyróżnieni otrzymali gry planszowe i albumy przyrodnicze.

Tekst i fot. dag

Laureaci nagrodzeni
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Okazja! Firma MARQS wprowadza promocje dla 
wszystkich szkół i przedszkoli w Łęczycy na wynajem 
za jedyne 300 zł brutto autobusu na jednodniową wy-
cieczkę do Łodzi. Promocja trwa tylko do końca roku. 

MARQS
usługi autokarowe Ewelina & Marek Flejszman

Z nami warto współpracować:

• wysoka jakość świadczonych usług
• wysoce wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy
• konkurencyjne ceny świadczonych usług
• elastyczność w działaniu
Istniejemy na rynku przewozowym już ponad 12 lat, wprowadzając 
najwyższe standardy usług.
Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo przewozu i zadowolenie 
pasażerów. Przestrzegamy przepisów dotyczących prędkości i cza-

su pracy kierowców. Posiadamy wszystkie uprawnienia Unii Eu-
ropejskiej, certyfikaty, licencje oraz zezwolenia na przewóz osób.

OFERUJEMY:
• wynajem autokarów, busów i mikrobusów (od 9 do 58 osób)
• linie regularne
• dowozy pracownicze
• wycieczki
• lotniska
• szkoły
• obozy wędrowne
• auta osobowe 
tel: 24-721-72-10
kom: 663-735-708
kom: 663-735-646 
e-mail: marqsautokary@wp.pl

www.marqsautokary.pl  

W Kutnie zatrzymujemy się na ulicy: Barlickiego, Wyszyńskiego, Toczewskiego\U.S, Siemiradzkiego PKP. 

 

Kierunek Łęczyca                                                                                      Kierunek Grabów 
16:16  14:56  12:26  10:36  8:56  7:42 Ł‐ca,ul.M 

Konopnickiej 
6:50 8:00 9:20  11:30  14:00 15:20

16:03  14:43  12:13  10:23  8:43  7:29 Błonie Szkoła  7:03 8:13 9:33  11:43  14:13 15:33
15:50  14:30  12:00  10:10  8:30  7:16 Grabów  centrum 7:16 8:26 9:46  11:56  14:26 15:46
L  L, S  L  L, S  L, S  L    L  L, S  L, S  L  L, S  L 

 

Kierunek Łęczyca                                                                                            Kierunek  Piątek 
17:20  16:00  14:50  12:40  11:25  8:45  7:25 Ł‐ca, ul.M. 

Konopnickiej
7:353 10:15 11:30  13:40  14:50 16:05 18:10

17:00  15:40  14:30  12:20  11:05  8:25  7:05 Góra Św. 
Małgorzaty 

7:55  10:35 11:50  14:00  15:10 16:25 18:30

16:45  15:25  14:15  12:05  10:50  8:10  6:50 Piątek  8:10  10:50 12:05  14:15  15:25 16:40 18:45
L  L  L, S  L, S  L  L, S  L    L, S  L  L, S  L, S  L  L  L 

 

Legenda: 

L – Kursuje od poniedziałku do piątku 

S – Kursuje w soboty 

Atrakcyjne ceny biletów jednorazowych i miesięcznych. Honorujemy wszystkie ustawowe zniżki. Informacji można uzyskać w 
godz. 8:00 – 15:00 pod numerem Tel. 796‐987‐177 

Kierunek Łęczyca                                                                                               Kierunek Kutno    
19:39  17:49  16:12  12:59  10:29  8:49  7:29 Ł‐ca ,ul.M. 

Konopnickiej 
6:00 7:20 9:00  11:30  14:43 16:20 18:10

19:15  17:25  15:48  12:35  10:05  8:25  7:05 Witonia  6:24 7:44 9:24  11:54  15:07 16:44 18:34
18:50  17:00  15:23  12:10  9:40  8:00  6:40 Kutno, (Rondo

Solidarności) 
6:40 8:00 9:40  12:10  15:23 17:00 18:50

L  L  L  L, S  L, S  L  L    L  L  L, S  L, S  L  L  L 
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Cena biletu na trasie Łęczyca - Piątek, Witonia - maksymalnie 4 złote

W Krośniewicach ochotnicy 
straży pożarnej - w wieku 
21 i 22 lat podpalili sześć 
pustostanów. Najpierw 
wzniecali ogień a później 
uczestniczyli w gaszeniu 
pożaru. Przyznali się do 
winy. Podpalaczom grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego podpalenia do-
szło pod koniec sierpnia 2012 roku, 
gdzie sprawcy podpalili magazyny 
prywatnego przedsiębiorstwa Her-
bapol. Na kolejny pożar nie trzeba 
było długo czekać. 5 października 
również w Krośniewicach  był 
pożar pustego młyna, następne 
pożary pojawiały się w pustosta-
nach przy ulicy Kolejowej oraz 
budce dróżnika. Za każdym razem 
paliły się zgromadzone tam śmieci. 
Zagrożenia nie było.

Strażacy i policja nie mieli wątpli-
wości, że są to podpalenia i doko-
nuje ich ta sama osoba. Takich wąt-
pliwości nie mieli też mieszkańcy 
Krośniewic, którzy już dawno mó-
wili, że podpalaczami są zapewne 
strażacy, którzy później wyjeżdżają 
do akcji i dostają pieniądze za akcję 
ratunkową. 

W miniony weekend podpalacze 
zaatakowali znów dwa razy. Tym 
razem też paliły się śmieci w bu-
dynku PKP przy ulicy Kolejowej. 
Następny pożar wybuchł w opusz-
czonym budynku gospodarczym 
przy ulicy Bema.

Od kilku miesięcy sprawą piro-
manów zajmowali się krośniewiccy 
policjanci.

-  Po przeanalizowaniu zebranych 
materiałów dowodowych mundu-
rowi trafnie wytypowali sprawców 
tajemniczych podpaleń – podkreśla 
Paweł Witczak, rzecznik KPP w 
Kutnie. -  Okazali się nimi dwaj 
mieszkańcy powiatu kutnowskiego 

w wieku 21 i 22 lat, którzy służyli, 
jako ochotnicy w straży pożarnej. 
Jak ustalili śledczy młodzi ludzie 
podpalali budynki a później uczest-
nicząc w gaszeniu pożaru pobierali 
za to pieniądze. Podpalacze zostali 
zatrzymani. Mężczyźni przyznali 
się, że przez ostatnie cztery miesiące 
dokonali sześciu podpaleń.

Teraz będą odpowiadać przed 
sądem.

tekst i fot. (dag)

Legenda: L - kursuje od poniedziałku do piątku, S - kursuje w soboty. Atrakcyjne ceny biletów 
jednorazowych i miesięcznych. Honorujemy wszystkie ustawowe zniżki. Informacje można 
uzyskać w godz. 8.00 - 15.00 pod numerem tel. 796 987 177

Strażacy najpierw podpalali, a później gasili
M.in. ten budynek 
podpalili strażacy 
ochotnicy

Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie odbierał w poniedziałek nowy autobus 
City Smile wyprodukowany przez AMZ w Kutnie.  Autobus kosztował 550 tys. 
złotych. MZK ma już jeden taki autobus. Po ulicach Kutna jeździ od roku. – Do-
skonale się sprawdził w eksploatacji, dlatego zdecydowaliśmy się na zakup 
kolejnego – mówił Jacek Sikora, dyrektor MZK w Kutnie. – Testujemy kolejne 
modele autobusu. Teraz MZK w Kutnie dysponuje 36 autobusami, z czego 23 
autobusy mają ponad 10 lat. Najstarszy jest z 1986 roku. - Musimy sukcesywnie 
wymieniać nasz tabor, by był mniej awaryjny – podkreślał dyrektor. Aby zapew-
nić komunikację na terenie miasta i gmin ościennych samorząd miejski dokłada 
do MZK  ok. 6 mln zł, kolejny 1 mln dokładają ościenne gminy.

(dag)

Nowy autobus MZK
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Szkoła Podstawowa w Strzelcach ma powody 
do dumy. Skończyli właśnie budowę ogródka  
dydaktycznego „Niezapominajka” za ponad 
44 tys. zł, zaś w środę odbierają dwie nagrody. 
W kategorii „Ekoszkoła” zdobyli I nagrodę 
w województwie łódzkim i odbierają 5 tys. 
zł, zaś w kategorii „Ekobelfer” nauczycielka 
przyrody Halina Gorlach zajęła II miejsce 
i odbiera 3 tys. złotych. Nagrody pieniężne 
dyrekcja szkoły chce przeznaczyć na zakup 
sprzętu multimedialnego do pracowni przyrody. 
We wrześniowym konkursie „Audyt energetyczny szkoły” realizowany przez 
Halinę Gorlach, J. Kołodziejską , Marzenę Reszke i Ariela Rożnowskiego szkoła 
została laureatem, a w nagrodę dostała DVD. We wrześniu uczennica Karolina 
Żandarowska została laureatką konkursu fotograficznego „Odnawialne źródła 
energii a przyroda”. W nagrodę Karolina dostała aparat fotograficzny. Jednak 
największą dumą szkoły jest zorganizowanie ogródka dydaktycznego „Nieza-
pominajka” przed szkołą. Realizacja projektu wyniosła 44.480 zł, z czego prawie 
30 tys. zł to dotacja z WFOŚ w Łodzi. Resztę dofinansowała gmina.

(dag)

Ekologiczne nagrody dla 
SP w Strzelcach
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W Łęczycy przybywa 
pracowników, którzy 
nie otrzymują należnych 
pieniędzy. Niedawno 
w naszej redakcji 
rozdzwoniły się telefony 
od poszkodowanych przez 
jedną z łęczyckich firm 
budowlano-remontowych. 
Najbardziej bulwersuje 
sprawa Jana Dośpiała, 
który powiedział nam, że 
przedsiębiorca zamiast 
wypłacić pieniądze... 
wezwał policjantów.

Trudno w to uwierzyć. Straszo-
ny policją i sądem pan Jan wciąż 
nie może dojść do siebie. Oskarża 
przedsiębiorcę. Nie kryje rozgo-
ryczenia i pyta o sprawiedliwość. 

- Pracowałem ciężko. Budowa-
liśmy w Parzęczewie i Kutnie. 
Pracodawca przeciągał wypłatę. 
Ciągle tylko mówił, że pieniądze 
będą. I tak mijały dni, tygodnie. W 
końcu nie wytrzymałem. Pojechał 
do domu właściciela firmy. Fakt, że 
byłem zdenerwowany, ale kto w ta-
kiej sytuacji by nie był. Zapytałem, 
kiedy otrzymam należną wypłatę. 
Wtedy przedsiębiorca zadzwonił 
na policję. Podobno utrudniałem 
mu wyjazd z posesji - mówi Jan 
Dośpiał. 

Emeryt jeszcze kilkakrotnie upo-
minał się o pieniądze. Niedawno 
otrzymał pismo z sądu.

- Zostałem poinformowany, że 
mam sprawę karną. Omal nie do-
stałem zawału. W jakim państwie 
żyjemy? Nie dość, że pracodawcy 
wykorzystują takich jak ja, to 
jeszcze straszą policją i sądem. W 
głowie mi się nie mieści, 
że spotkało mnie coś 
takiego - słyszymy od 
pana Jana. 

Inaczej przedsta-
wia całe zdarzenie 
przedsiębiorca, Ma-
riusz Banasik. 

- Jan Dośpiał nie 
otrzymał wypłaty, po-
nieważ pracował na 
budowie pod wpły-
wem alkoholu - twier-
dzi właściciel firmy 
budowlano-remonto-
wej. - Potem nacho-
dził mnie a także 

moją matkę i w sposób bardzo 
wulgarny domagał się pieniędzy. 
Postanowiłem, że zadzwonię na 
policję. Sprawa trafiła do sądu i 
jest to zupełnie normalne. Nikt 
przecież nie pozwoliłby sobie na 
spokojne wysłuchiwanie gróźb 
pod swoim adresem. 

- To nieprawda, że byłem pijany. 
Nie mogę pić alkoholu, bo biorę 
leki na rozrzedzenie krwi - mówi 
z kolei J. Dośpiał.

Jak się dowiedzieliśmy także 
inni pracownicy firmy Mariusza 
Banasika czekają na pieniądze. 
W telefonicznej rozmowie brak 
wypłaty potwierdzili Mirosław 
Kowalczyk i Stanisław Parski. 

- Pan Banasik jest mi winien 
1260 złotych - usłyszeliśmy od M. 
Kowalczyka.

Natomiast S. Parski powiedział 
nam, że wypracował ponad 240 
godzin za które nie otrzymał wy-
nagrodzenia. Swoją stratę wycenił 
na prawie 2500 złotych. 

Z przedsiębiorcą rozmawiali-
śmy w środę. Następnego dnia 
do redakcji przyszedł Mirosław 
Kowalczyk. 

- Chciałem podziękować. Na-
reszcie otrzymałem pieniądze 
- usłyszeliśmy od zadowolonego 
pracownika, który najprawdopo-
dobniej tylko dzięki nam dostał tak 
szybko wypłatę. 

M. Banasik zapewniał, że do 
końca tego roku wszyscy pracow-
nicy otrzymają zaległe pensje.

- W budowlance jest teraz bardzo 
ciężko. Kontrahenci nie płacą i 
stąd te zale- głości. 
Obiecuję jed-
nak, że 

wszystkie pieniądze, które się 
należą pracownikom, zostaną 
wypłacone. 

O komentarz do sprawy popro-
siliśmy szefową łęczyckiego po-
średniaka. To właśnie w urzędzie 
pracy większość poszkodowanych 
pracowników znalazła ogłoszenie 
firmy budowlanej pana Banasika. 

- Do tej pory nie było żadnych 
negatywnych sygnałów, które 
by świadczyły o tym, że ta firma 
oszukuje pracowników - mówi Li-
dia Zięba, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łęczycy. - Muszę 
zaznaczyć, że nie weryfikujemy ta-
kich ogłoszeń. Każdy pracodawca 
może u nas zostawić ofertę. Tylko 
w dwóch przypadkach możemy 
odmówić, gdy oferta narusza 
zasady równego traktowania pra-
cowników lub gdy pracodawca 
został skazany prawomocnym 
wyrokiem.

(stop)

Emeryt chciał dorobić na święta. 

Teraz czeka na proces

To w pośredniaku 
poszkodowani dowiedzieli 
się o firmie budowlano-
remontowej, której właściciel 
ma - jak sam przyznał - 
finansowe problemy

Lidia Zięba, dyrektor urzędu pracy w Łęczycy, 
zapewnia, że jak do tej pory nie miała żadnych 
negatywnych sygnałów o firmie pana Banasika

reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” 

w Łęczycy

ogłasza drugi
ustny przetarg nieograniczony 

na uzyskanie pierwszeństwa
na ustanowienie odrębnej własności lokalu dla:

- lokal mieszkalny nr 50 przy ul. M. Konopnickiej 9 w Łęczycy, o po-
wierzchni użytkowej 43,97 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki 
z  wc (wspólne) i przedpokoju.
Lokal usytuowany jest na III piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 
4,26 m2. Cena wywoławcza 101.700,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 10% wartości rynkowej lokalu, tj. 10.170,00 zł w kasie Spółdzielni 
do dnia 03 stycznia 2013 r.  do godz.12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2013 r o godz. 13.00 w siedzibie 
Spółdzielni przy ul.M.Konopnickiej 11A pokój nr 4.

Wygrywający ponosi koszty aktu notarialnego i założenia księgi wie-
czystej oraz operatu szacunkowego.

Powyższy lokal można będzie obejrzeć w dniach  27 - 28 grudnia 2012 
r w godz. 12.00-15.30. lub uzgodnić termin z administracją Spółdzielni 
pod nr telefonu
24-388-23-59.
Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni 
– pok.nr 2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, lub 
telefonicznie pod nr 24-388-23-62.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
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W IV edycji konkursu „Przyjazna 
Wieś” organizowanym przez mar-
szałka woj. łódzkiego, w ramach 
programu Odnowa Wsi w kategorii 
infrastruktura społeczna projekt 
Besiekiery został wyróżniony na po-
ziomie wojewódzkim. W Warszawie 
odbyło się ogólnopolskie ogłoszenie 
wyników konkursu. Całość kosztów 
tego projektu to ponad półtora miliona 
złotych.

- W 2010 roku odbyło się uroczyste 
oddanie odnowionych ruin zamku 
w Besiekierach – mówi Ryszard 
Kostrzewski, wójt gminy Grabów. 
- Był to kolejny etap, który obejmował 
zagospodarowanie i odbudowę fosy 
wokół zamku. Pierwszy etap – wzmoc-
nienie wieży i budowa mostu został zrealizowany poprzez wykorzystanie środków Sektora Programu Operacyjnego 
na lata 2004 – 2006 działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kultury”. Dofinansowanie II etapu 
projektu było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odbudowa fosy 
wokół zamku w Besiekierach”. Dzisiaj zamek pozostaje w stanie ruiny, ale przeprowadzono prace wzmacniające 
obiekt, aby zwiedzającym zapewnić całkowite bezpieczeństwo. Celem całego projektu było zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz  wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej. Historyczne otoczenie wraz z zamkiem służy celom 
turystycznym jako miejsce wypoczynku czynnego zarówno dla mieszkańców naszej gminy jak i dla przyjezdnych.

- To był bardzo dobry pomysł, by odnowić to miejsce. Teraz do wsi przyjeżdża znacznie więcej turystów niż kiedyś. 
Chcą obejrzeć nie tylko ruiny od wewnątrz ale także przespacerować się wokół fosy. Na pewno do większego zainte-
resowania tym miejscem przyczyniły się rozgrywane tutaj coroczne turnieje rycerskie. Zarabiają również miejscowe 
sklepy - mówi Ireneusz Pietrzak, mieszkający naprzeciw zamku sołtys Besiekier.

tekst i fot. (tom)

W przyszłym roku w pobliżu 
pomnika T. Kościuszki na rynku 
położona ma zostać kolorowa kost-
ka. Nierówny i pełen dziur asfalt 
ma być naprawiony. Planuje się 
także dostawienie ławek, zrobienie 
nowych klombów oraz wybudo-
wanie fontanny. - Planujemy nadać 
rynkowi bardziej miejski charakter 

- mówi Ryszard Kostrzewski, wójt 
Grabowa. - Projekt byłby realizowa-
ny z programu Leader w ramach 
PROW 2007- 2013 „ Rewitalizacja 
obszarów wiejskich” z którego 
możemy ubiegać się o dotację w 
wysokości nawet 500 tys. zł. 

(tom)

Wreszcie. Schronisko dla bez-
domnych zwierząt w Łęczycy 
objęte zostało monitoringiem. O 
takiej potrzebie mówiło się po 
dramatycznych wydarzeniach na 
początku tego roku, gdy kilkana-
ście psów zostało wytrutych. Do 
tej pory nie wiadomo, kto mógł 
dopuścić się tak bestialskiego 
czynu. Trzy kamery nagrywają 
obraz sprzed bramy wejściowej, 
skierowane są również na psie 
boksy. System monitoringu wes-

prze lampa halogenowa, która 
dzięki czujnikowi reagującemu na 
ruch oświetli teren a obraz będzie 
jeszcze bardziej wyraźny. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł prawie 
15 tysięcy złotych. Do tej pory, 
podczas nieobecności pracowni-
ków Zieleni Miejskiej, schronisko 
było chronione przez dwa groźne 
psy wypuszczane na noc ze swo-
ich boksów. W placówce przebywa 
blisko sto psiaków. 

(stop)

Monitoring schroniska

O potrzebie monitoringu od dawna mówili wolontariusze

Rynek w Grabowie ma 
być piękniejszy

Projekt Besiekiery wyróżniony

Sekretarz 
negatywnie 

o łęczyckiej władzy
Jadwiga Muchewicz, 
sekretarz Polskiego 
Komitetu Pomocy 
Społecznej w Łęczycy, 
krytykuje urząd miasta za 
niskie stawki godzinowe 
przyznawane opiekunkom 
PKPS. 

- Umowę na usługi opiekuńczo
-pielęgnacyjne w domach chorych 
wykonywane przez opiekunki 
mamy podpisaną z Urzędem Mia-
sta Łęczyca. Opiekunki domowe 
mają śmiesznie niskie stawki brutto 
5,90 zł za godz., co powoduje, że 
mogą dostać jedynie około 300 zł 
miesięcznie. Nie miały tych stawek 
rewaloryzowanych od kilku lat. Co 
więcej, nie możemy się doprosić 
od władz miasta nawet wskaźnika 
rewaloryzacji. W umowie zawartej 
z urzędem jest powiedziane, że 
stawki mogą być zrewaloryzowane, 
ale nie muszą. Tak więc wszystko 
zależy od dobrej woli naszych wło-
darzy. Odpowiedź burmistrza jest 
zawsze taka sama – brak funduszy 
na ten cel – mówi sekretarz PKPS 
w Łęczycy.

Opiekunki pomagają obłożnie 
chorym ludziom, robią zakupy, 
przygotowują posiłki, poda-
ją lekarstwa, wykonują 
przy chorym zabiegi 
pielęgnacyjne. 

- Uważam, że 
nasze opiekunki 
zasługują za swo-
ją ciężką i często 
niewdzięczną 
pracę na pod-

niesienie stawki godzinowej – ape-
luje J. Muchowicz. 

Z usług pielęgnacyjnych w po-
wiecie łęczyckim wykonywanych 
dla chorych w domu korzystało w 
roku bieżącym 55 osób. Trzynaście 
opiekunek PKPS wypracowało 
16,797 godzin, których koszt  wy-
niósł 151, 173 zł. Łęczycki PKPS 
wydał ponad 33 tony żywności w 17 
asortymentach. Ponadto wydano 

bezpłatnie osobom potrzebują-
cym ponad 1000 sztuk odzie-

ży. Za dobrowolną wpłatą 
do skarbonki ponad 7 tys. 
osób dostało odzież.

(tom)

( ^) Jadwiga Muchewicz ma żal 
do władz miejskich w Łęczycy 
o to, że stawki godzinowe dla 
opiekunek PKPS są śmiesznie 
niskie

Andrzej Olszewski, 
burmistrz Łęczycy 
- jak usłyszeliśmy 
od sekretarz 
PKPS - wciąż tylko 
mówi, że brakuje 
pieniędzy
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Oj działo się w jednym w 
kutnowskich klubów w 
sobotnią noc. Wydawać 
by się mogło, że poważny 
samorządowiec nie 
powinien pozwolić sobie 
na takie szaleństwo. Nic 
bardziej błędnego. Andrzej 
Czapowski, radny gminy 
Daszyna, udowadnia, że 
sprawując odpowiedzialną 
społeczną służbę można też 
całkiem nieźle się zabawić. 
Od razu uspokajamy, że 
radny realizował swoje 
marzenie po pracy. W 
dyskotece nagrywał 
teledysk. 

Samorządowcowi z Daszyny 
nie można odmówić wyobraźni. 
I odwagi. W teledysku z jego 
głównym udziałem nie 
brakuje pikanterii. Wo-
kół piękne dziewczyny. 
Dwuznaczne spojrze-
nia a w finale namiętny 
pocałunek. Wszystko 
w rytm muzyki łatwej 
i przyjemnej. 

- Bardzo lubię disco. 
Wcześniej nagrałem 
singla. Tytułowa pio-
senka, czyli “To jest 
to”, została wykorzy-
stana w teledysku. 
Scenerię stanowi klub 
w Kutnie. Wszystko 
zostało sfilmowane w 
16 godzin. Najpierw 
wyjeżdżam z autoko-
misu samochodem, 
później akcja prze-
nosi się do klubu. 
Tańczą dziewczy-
ny, jednej z nich 
wpadam w oko. 
A resztę trzeba po 
prostu zobaczyć i 
posłuchać - zachęca 
Andrzej Czapowski. 

Radny w środo-
wisku muzyków di-
sco-polo znany jest pod 
pseudonimem DJ Andreas. 
Samorządowiec po pracy często 
prowadzi taneczne wieczorki. W 
nagraniu wymarzonego teledysku 
pomogli muzycy z zespołu Dance 
Express. 

- Jeden z braci tej kapeli pracuje 
jako kamerzysta w TVN. Nagrał 
teledysk naprawdę profesjonalnie. 
- słyszymy.

To jest to - można już usłyszeć a 
także zobaczyć w ogólnopolskich 
programach tv specjalizujących 
się w muzyce dyskotekowej. Clip 
z udziałem radnego robi prawdzi-
wą furorę na you tube. 

Wsłuchując się w pierwsze słowa 

piosenki łatwo się 
można domy-
ślić jakie jest 
przesłanie 
radnego-DJ 
Andreasa.

-  Śp ie -
wam, że 
d z i s i a j 
z n ó w 
s o b o t a , 
skończo-
na robo-
ta, zmie-
n i a m 
s z y b k o 
c i u c h y 
wchodzę w 
nowy film. Już 
za trzy godzi-
ny dzwonię do 
d z iewcz y-
ny  z a -

biorę ją w miejsce, gdzie jest 
inny świat. To jest to co lubię 

taniec i muzyka, zabawa 
i śpiew... 

Wkrótce radny za-
mierza nagrać płytę na 
której znaleźć się ma 
15 piosenek. Znając 
styl radnego kolejny 
teledysk wywoła 
nie mniejsze za-
mieszanie. Oby tyl-
ko rozśpiewany 
i roztańczony sa-
morządowiec nie 
zapomniał o swo-
ich wyborcach. 

(stop)

Roman Mioduchowski, niedaw-
no wybrany prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
zapowiada, że nie będzie zamy-
kał drzwi przed spółdzielcami. 
Szef spółdzielni rozpoczął pracę 
3 grudnia. 

- Powoli zapoznaję się z pracow-
nikami naszej spółdzielni oraz 
przyjmuję pierwszych interesantów, 
którzy zgłaszają się ze swoimi pro-
blemami. Staram się także zapoznać 
z sytuacją finansową spółdzielni 
– mówi prezes Mioduchowski. - 
Dla mnie ważne jest otoczenie w 
którym pracuję i dobre, koleżeńskie 
stosunki ze współpracownikami. 
Dlatego, by ocieplić atmosferę, 
przyniosłem do tego dość surowego 
gabinetu kwiaty oraz choinkę jako 
element zbliżających się świąt. Za 
mojej kadencji w spółdzielni będzie 
panowała zasada „ drzwi otwar-
tych”.  Nie zamierzam zamykać się 
przed ludźmi.

Prezes liczy na dobrą współpracę 
z mieszkańcami. Szansę na rozwój 
upatruje w racjonalizacji kosztów 
oraz w skutecznym pozyskiwaniu 
środków unijnych. 

- Z wykształcenia jestem eko-
nomistą więc zdaję sobie sprawę, 
że dobre wykorzystanie tego co 
spółdzielnia posiada przyczyni 
się do lepszego funkcjonowania 
„Łęczycanki”. Chciałbym także, by 
pracownicy spółdzielni stale pod-
nosili swoje kwalifikacje zawodowe. 
Bardzo ważną, z mojego punktu 
widzenia sprawą, jest skuteczne i 
szybkie pozyskiwanie dotacji unij-
nych. Bardzo dużo zależy od dobrze 
przygotowanych wniosków. W tej 

dziedzinie mam spore doświadcze-
nie i myślę, że spółdzielnia wkrótce 
zacznie pozyskiwać pieniądze na 
chociażby takie cele jak zakup i 
montaż solarów lub paneli fotowol-
taicznych czy termomodernizację 
osiedla, łącznie z ociepleniami stro-
podachów. Dużym ułatwienie dla 
mieszkańców spółdzielni byłoby 
zdalne pobieranie odczytów mier-
ników ciepła i wodomierzy. Jestem 
pewien, że przy dobrej współpracy 
wszystkich pracowników naszej 
spółdzielni oraz regularnych spo-
tkaniach z mieszkańcami osiedla 
uda się wypracować taki model 
współdziałania, który pozwoli 
realizować w spółdzielni przyjęte 
cele bez zbędnych zakłóceń czy 
opóźnień.

tekst i fot. (tom)

W Łęczycy kolejny rok z rzędu wykorzystywana jest ta sama świątecz-
na scenografia. Kilkusetmetrowe węże kolorowych lampek zostały roz-
wieszone pomiędzy latarniami na starówce. W ten sam sposób została 
przybrana choinka. Renata Brygier, sekretarz miasta, przyznaje, że dla 
oszczędności lampki wykorzystywane są przez kolejne lata. Mają jed-
nak tą zaletę, że nie pobierają dużo energii. Starówkę w ciepłym świetle 
świątecznych ozdób można oglądać od czwartku. Także elewacja urzędu 
miasta wzbogaciła się o bożonarodzeniowe akcenty. Przed budynkiem 
starostwa kilka drzew zostało wzbogaconych o różnokolorowe lampki. 
Mieszkańcy cieszę się z wyjątkowego nastroju. A że skromnie... No cóż. 
Widać, że w mieście są ważniejsze wydatki od świątecznego wystroju. 
Oświetlenie świąteczne będzie włączane codziennie od godziny 16.

tekst i fot. (m)

Otwarte drzwi prezesa 
Łęczycanki

Prezes Mioduchowski 
zapewnia, że często będzie 
spotykał się z mieszkańcami 
osiedla

Trochę świątecznej magii 
w centrum

Radny w klubie szalał 
z dziewczynami

Na zdjęciu Andrzej Czapowski, radny i 
jednocześnie DJ Andreas
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Maluchy z przedszkola nr 8 w Kutnie doskonale poradziły sobie w roli 
pomocników mikołaja. W czerwonych czapeczkach z białymi pompo-
nami z radością przywitały najważniejszego gościa z długą białą brodą, 
który odwiedził przedszkole. Dzieci nawet przez moment nie zwątpiły 
w to, że święty Mikołaj istnieje. I słusznie. 

tekst i fot. Dorota Grąbczewska

MALI POMOCNICY 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
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Kto ma dużo wrogów, w potrzebie nie znajdzie żadnego przyjaciela.

rozMaitości

Oryginalne przepisy 
    i porady kulinarne

 Oryginalne przepisy i porady kulinarne
• Nietypowe mielone z nadzieniem
Składniki: 0,5 kg mięsa mielonego, 1 cebula, 20 dag 
pieczarek, ser gouda, 1 jajko, sól, pieprz
Przygotowanie: Mięso mielone doprawiamy solą i 
pieprzem. W międzyczasie dusimy drobno pokrojone 
pieczarki z cebulą. Do mielonego mięsa dodajemy jajko, 
można dać też vegetę. Ugniatamy i jedną część dajemy 
na blaszkę posmarowaną olejem. Robimy płaski placek. 
Na to dajemy pieczarki z cebulą, na wierzch kładziemy 
ser i przykrywamy resztą mielonego tak, aby nie było 
widać co jest w środku. Polewamy olejem i wstawiamy na 
30-45 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C. 

• Przysmak gajowego Maruchy
Składniki: 1 kg mięsa wieprzowego, 2-3 cebule, 20 dag 
wędzonego boczku, 1 por, 0,5 kg pieczarek, śmietana 
słodka 18%, sos myśliwski (1 opakowanie), ser topiony 
tostowy, sól, pieprz.

Przygotowanie: Mięso pokroić w kostkę, jak do gulaszu, 
poddusić na patelni, doprawić solą i pieprzem. Cebulę 
i boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na patelni. Pora 
pokroić w półplasterki, podsmażyć na patelni. Pieczarki 
pokroić, poddusić na patelni, doprawić pieprzem i solą. 
Sos myśliwski wsypać do śmietany i roztrzepać. W żaro-
odpornym naczyniu układać warstwami - mięso, cebulę 
z boczkiem, por, pieczarki. Zalać sosem myśliwskim. 
Na wierzch ułożyć plasterki sera. Piec w nagrzanym 
piekarniku do 185 stopni C. przez ok. pół godziny. 

• Racuchy z zsiadłym mlekiem
Składniki: 2 jaja, 1 szklanka zsiadłego mleka lub kefiru, 1 
szklanka mąki pszennej, szczypta soli, cukier do smaku, 
pół łyżeczki sody oczyszczonej
Przygotowanie: Wszystkie składniki dokładnie wymie-
szać. Smażyć w średnio głębokim tłuszczu aż będą 
puszyste i rumiane. Do racuchów można dodawać różne 
owoce, można też posypać cukrem pudrem. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Przechowywanie wędlin
Wędliny w kawałku i plasterkach nie stracą koloru, jeśli 
przecięcia posmarujemy masłem lub innym tłuszczem. 
Możemy również, podobnie jak wędlinę pokrojoną w 
plasterki,szczelnie zawinąć ją w folię aluminiową. 

• Mleko nie wykipi
... jeśli włożymy do garnka w którym się gotuje - mały talerzyk 

• Klarowny rosół
Rosół będzie miał ładny kolor, jeśli do garnka w którym 
gotujemy rosół włożymy umytą łuskę od cebuli

• Ładny kolor ziemniaków
Ziemniaki będą żółte i nie pociemnieją, jeśli do gotowa-
nia wsypiemy szczyptę przyprawy kurkuma 
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Jak bumerang powraca 
problem wody kapiącej 
z zadaszenia hali 
sportowej w Gostyninie. 
Niektórzy już się do 
tego przyzwyczaili. 
Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji są 
przygotowani na taką 
okoliczność.  Rozkładają 
grube koce.

- To nie dach przecieka, tylko 
skrapla się woda, która spływa 
po zimnej konstrukcji – mówi 
Wiesław Adamski, dyrektor 
MOSiR Gostynin. – Ja na to nie 
mam wpływu.

Problem nie jest nowy, trwa 
od kilku lat, ale póki co, nie 
uporano się z wodą kapiącą z 
metalowej konstrukcji dachu.

- Wilgotny parkiet jest bardzo 
niebezpieczny, śliski, o kontu-
zję nietrudno – mówią rodzice 
dzieci, którzy przyszli na miko-
łajkowy turniej. – Może warto 
kupić pochłaniacz wilgoci i 
problem by został przynajmniej 
w ten sposób wyeliminowany, 
a przynajmniej zminimalizo-
wany. A tak jest niebezpiecznie 
i wstyd przed gośćmi, którzy 
przyjeżdżają do naszej hali na 
rozgrywki.

O s u sz a c z e  p ow ie t r z a  do 
obiektów można  kupić za ok. 
1500 zł.

(dag)

Wybudowana niedawno wieża z przekaźnikami telefonii komórkowej 
na placu PKS Gostynin wzbudza emocje. Niektórzy mieszkańcy mają 
obawy czy platforma nie będzie negatywnie wpływać na ich życie. 

- Przecież wokół takiego przekaźnika musi być pole elektromagnetycz-
ne – mówi pan Stanisław. – Będzie ono negatywnie wpływać na nasze 
zdrowie, będzie więcej zachorowań na raka.

Prezes PKS Gostynin, Zdzisław Kwiatkowski przyznaje, że był u niego 
jeden z mieszkańców, który boi się o swoje zdrowie.

- Firma spełniła wszystkie wymogi formalne, ma zgodę na budowę – 
mówi Zdzisław Kwiatkowski, prezes PKS. – Poza tym nie ma żad-
nych naukowych opracowań, które by potwierdzały szkodliwość takich 
masztów. Nie ma więc żadnych podstawy, aby rezygnować z budowy 
wieży z przekaźnikami. Dla firmy to dodatkowe tak ważne pieniądze, 
by firma istniała, woziła ludzi, a kilkadziesiąt osób miało pracę i źródło 
utrzymania.

(dag)

We wszystkich gminach powia-
tu gostynińskiego uchwalono już 
lokalne podatki. Mieszkańcy wciąż 
nas pytają jaka jest cena wody, 
podatku rolnego w sąsiadujących 
gminach. Dlatego zrobiliśmy ze-
stawienie wysokości opłat w 2013 
roku we wszystkich  gminach: 
mieście Gostynin, gminie Gosty-
nin, gminie Pacyna, Szczawin 
Kościelny i Sanniki. Za tydzień 
podamy też opłaty lokalne w po-
wiecie kutnowskim.

Najbardziej szokuje odpłatność 
za ścieki w gminie wiejskiej Go-
stynin. Ponieważ cena za metr 
sześcienny ścieków kosztuje netto 
8,76 zł czyli 9,46 zł brutto gmina, 
aby ulżyć mieszkańcom w opła-
tach dopłaca do każdego metra 
sześciennego ścieków 3,1 zł brutto. 
To oznacza, że każdy mieszkaniec 
płaci za ścieki aż 6,36 zł za metr 
sześcienny.  To bardzo dużo w 
stosunku do innych gmin powia-
tu gostynińskiego. Mieszkańcy 
Bierzewic, którzy mają dobrodziej-
stwo – kanalizację sanitarną nie 
kryją niezadowolenia. Opłaty jakie 
ponoszą są zbyt wysokie. 

W gminie Pacyna miesz-
kańcy są zwolnieni z podatku 
od budynków mieszkalnych. 
W gminie Sanniki z opłat od 
budynków mieszkalnych są 
zwolnione te nieruchomości, 
które wchodzą w skład gospo-
darstwa rolnego.

W gminach wiejskich są zwol-
nienia z podatku od nieruchomości 
związane z prowadzeniem dzia-

łalności kultury, sportu, ochrony 
pożarowej, sieci wodociągowe itp. 

Niestety, w mieście Gostynin 
nie ma żadnych zwolnień. Podatki 
płacą zarówno instytucje kultury, 
sportu, ochrony przeciwpożaro-
wej.

Tylko w Gostyninie jest podatek 
od psa 50 zł. Gminy wiejskie zrezy-
gnowały z takiego podatku.

tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Jakie podatki w gminach?

Radni z Sannik głosowali za 5 proc. podwyżką podatków. 
Podatek rolny jest najniższy 37, 48 zł.

Gmina m. Gostynin Gm. Gostynin Pacyna Szczawin Sanniki
Woda w zł za m3        
- gosp. dom.  2,52 zł + VAT 2,29 zł +VAT 2,75 zł + VAT 1,92 zł + VAT 1,94 zł + VAT 
- przedsięb. 4,20 zł + VAT nie ma nie ma 3,18 zł + VAT 2,65 zł + VAT  
Ścieki w zł za m3
- gosp. dom. 3,33 zł + VAT 8,76 zł + VAT 3,50 +VAT 2,96 zł + VAT 2,65 zł + VAT
-przedsięb. 7,70 zł + VAT nie ma nie ma 4,06 zł + VAT 2,65 zł + VAT

Rolny 75,86 zł 45 zł 50 zł 49 zł 37,48 zł
Od psa 50 zł nie ma nie ma nie ma nie ma
Od gruntów
- pod dział gosp.  za m2 0,84 zł 0,77 zł 0,70 zł 0,57 zł 0,66 zł
- pod jeziorami za m2 4,51 zł 4,51 zł 4,50 zł 4,51 zł 4,50 zł
- pozostałych za m2 0,42 zł 0,23 zł i 0,17 0,20 zł 0,25 zł 0,16 zł
Od budynków:
- mieszkalnych za m2 0,71 zł  0,69 zł 0,73 zł 0,42 zł 0,41 zł
- pod dział. gosp. za m2 22,40 zł 17,47 zł  18,00 zł 13,71 zł 13,94 zł
- dział. mat. siewnym  za m2 10,65 zł 8,74 zł 10,00 zł 6,39 zł 7,98 zł
- inne, zw. z udzielaniem  za m2 4,63 zł 4,63 zł 3,5 zł 3,10 zł 4,62 zł
świadczeń zdrowotnych

Wstyd. Przeciekająca hala

Platforma cyfrowa budzi 
emocje
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Mieszkańcy wsi Gorzewo 
w gminie Gostynin są 
wściekli na geodetę, 
który wyznaczył im nowy 
przebieg gminnej drogi 
do Janowa. Teraz zdaniem 
geodety skraj drogi zaczyna 
się w połowie obecnej 
drogi i przebiega wzdłuż 
stojących od kilkudziesięciu 
lat słupów wysokiego 
napięcia. Nowe wytyczne 
geodety skłóciły lokalną 
społeczność. Taka decyzja 
sprawia, że wszyscy mają 
związane ręce, a cierpią 
najwięcej mieszkańcy, 
bowiem mają coraz większe 
problemy by dojechać do 
swoich domów. 

Droga na całym odcinku jest 
wąska, miejscami bardzo wąska. 
W wielu miejscach tuż obok drogi 
czy w pasie drogi rosną drzewa, 
których gałęzie rysują samochody. 
W wielu miejscach droga grunto-
wa jest kilkadziesiąt centymetrów 
zagłębiona co sprawia, że gdy pada 
deszcz woda robi sobie koryto, zaś 
zimą droga jest stale zawiana. Pługi 
wprawdzie chodzą, ale rzadko, lu-
dzie więc muszą sobie radzić sami.

Mieszkańcy chcieli,  aby wresz-
cie ktoś uporządkował sprawy, by 
gmina mogła rozpocząć bardziej 

zdecydowane działania na drodze, 
poprawić dojazd do domów. Przy-
szedł geodeta, który wyznaczył ab-
surdalny jej przebieg. Jego zdaniem 
środek drogi przebiega wzdłuż 
słupów energetycznych.

To jakaś paranoja – mówią miesz-
kańcy. – A kto te słupy ma przesu-
nąć? Energetyka, gmina – koszty 
zbyt wysokie i nikt tego nie zrobi. 
A poza tym zaraz za słupami jest 
wodociąg. Dla dobra ludzi zgodzi-
łam się by hydranty zrobili na mojej 
ziemi – dodaje jedna z mieszkanek. 
- Przecież to budowała gmina, więc 
według jakich planów? Wtedy 
wszystko było dobrze, a teraz jest 
źle?  A dokąd przesuną hydranty?

- Poprzedni wójt bezradnie roz-
kładał ręce, ten też nie potrafi nam 
pomóc, a my toniemy w błocie  – 
mówią mieszkańcy.  – Ludzie się żrą 
pomiędzy sobą, bowiem  według 
jednych planów drzewa rosną w 
drodze, według innych poza nią. 
Albo jest gospodarz na tym terenie, 
albo nie.  Ktoś musi podjąć męską 
decyzję. Trzeba znaleźć polubowne 
rozwiązanie, dogadać się z ludźmi.

- Oglądałam mapy moich dziad-
ków z 1964 roku droga miała 6 me-
trów szerokości, na innych pisano 
nawet, że jest asfalt – mówi pani Jo-
anna. – Chyba go zwinięto na zimę 
– ironizują już ludzie w bezradności. 
Po deszczu droga jest fatalna. Już 
raz gmina płaciła odszkodowanie 
za uszkodzony samochód.

Sto metrów od rogi stoi wiekowa 
lipa, niestety mocno już zniszczona, 
zagrażająca bezpieczeństwu, ale 

drzewa też nie ma kto wyciąć. – Aż 
stanie się nieszczęście to ktoś się 
obudzi! 

Wójt gminy Gostynin przyznaje, 
że zna problem, który wcale nie jest 
prosty. – Decyzje geodety rzeczy-
wiście wprowadziły jeszcze więk-
sze zamieszanie, ale ja nie mam 
uprawnień, aby podważać jego 
decyzje – mówi Edmund Zieliński, 
wójt gminy. – Rzeczywiście według 
nowych granic droga przebiegałaby 
wzdłuż kilku pierwszych słupów. 
Najprostszym rozwiązaniem bę-
dzie pozyskanie gruntów od wła-
ścicielki z Warszawy, aby droga 
zaczynała się po dotychczasowym 
przebiegu.

Wynajmowanie nowego geodety, 
to koszty dla gminy kilku tysięcy 
złotych, a wcale nie ma pewności 
czy wytyczone przez niego granice 
będą po linii dotychczasowej drogi. 

- Niestety, przed laty nie przy-
kładano się do precyzyjnego wy-
znaczania dróg, budowy sieci 
elektrycznej. Ludzie cieszyli się, że 
mają prąd, Dziś niektórych zaszłości 
nie sposób skorygować  - dodaje 
wójt. – Takich problemów na terenie 
gminy mamy wiele. Za każdym ra-
zem decyzje geodety ludzie próbują 
podważyć. W tym przypadku trze-
ba będzie znaleźć kompromisowe 
rozwiązanie.

- Najważniejsze, aby włodarze 
gminy zajęli się wreszcie tą trudną 
sprawą – mówią mieszkańcy. - 
Muszą rozmawiać z nami. Niech 
zaproponują coś rozsądnego...

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

W piątek trójka radnych miejskich z Gostynina: Andrzej Robacki, 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska i Paweł Kalinowski  wystosowała list 
otwarty do mieszkańców Gostynina, w którym informują, że ich apel 
o podanie się do dymisji przez burmistrza Włodzimierza Śniecikow-
skiego nie został przyjęty, dlatego rozpoczynają działania zmierzające 
do rozpisania referendum o odwołanie burmistrza i Rady Miejskiej w 
Gostyninie.

Do tej pory mówiło się o odwołaniu burmistrza, teraz mówi się o 
odwołaniu również rady miejskiej, bowiem większość radnych popie-
ra działania burmistrza, które zdaniem inicjatorów doprowadziły do 
zapaści finansowej miasta.

„Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych, przychylamy 
się do opinii większości z państwa, że uzdrowienie sytuacji społecznej 
i gospodarczej naszego miasta wymaga odwołania burmistrza i Rady 
Miejskiej Gostynina w drodze referendum. Jest to jedyne rozwiązanie, 
aby zapewnić naszemu miastu szansę do jak najszybszego wyjścia z 
tej trudnej sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy(…), by wreszcie 
przerwać stagnację w mieście” – czytamy w liście.

Prosimy zatem o zgłaszanie się w charakterze inicjatorów i wolonta-
riuszy do przeprowadzenia referendum na adres mailowy: gostyninre-
ferendum@op.pl, bądź telefonicznie:

A.Robacki,tel.604059650 
A.Korajczyk,tel.725866423
P.Kalinowski,tel. 606356023
Inicjatorzy mają nadzieję, że uda się im zebrać odpowiednią liczbę 

głosów, by rozpocząć procedury referendalne.
(dag)

W tym tygodniu zostanie uruchomione sztuczne lodowisko w Gosty-
ninie. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie obok basenu. Otwarcie 
lodowiska przedłużało się, bowiem dyrekcja Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie miała problemy z zawarciem umowy 
z Zakładem Energetycznym na dostawy energii do agregatów chło-
dzących. Problemy udało się wreszcie rozwiązać i lodowisko zostanie 
wkrótce udostępnione. Lodowisko ma funkcjonować do końca lutego 
2013 roku. Obiekt będzie czynny w dni powszednie od 14 do 21. W 
soboty i święta w godz. 10 do 21. Cena biletu 2 zł dla dzieci i młodzieży, 
4 zł dla dorosłych, za 45 minut zabawy na lodowisku. Wypożyczenie 
łyżew kosztuje 5 zł.

(dag)

Coraz większy niepokój wśród pracowników gostynińskiego szpi-
tala. Nowy operator Arion-Med ma ogromne problemy, aby załatwić 
formalności z przejęciem kontraktu od Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Warszawie. Z pomocą ruszył starosta Jan Baranowski, który w piątek 
osobiście interweniował w NFZ. Tymczasem pętla zadłużenia zaciska 
się wokół szpitala coraz bardziej. Szpitalne konta znów zablokowali 
komornicy.

Miesiąc temu wojewoda i sąd zdecydowali o zawieszeniu komorni-
czych egzekucji o miesiąc. Wszyscy liczyli, że w tym czasie, do końca 
listopada nowemu operatorowi uda się przejąć szpital. Tymczasem 
wciąż piętrzą się urzędnicze problemy. Miesiąc mija, a do szpitala znów 
wchodzą komornicy.

- Święta się zbliżają, a my nie wiemy co nas czaka – mówią z niepoko-
jem w głosie pracownicy szpitala. – Czy dostaniemy pieniądze na święta? 
Ale nie to jest najgorsze – mówią ludzie. -  A jeżeli Arion-Med odejdzie? 
Wtedy dopiero będzie dramat. My stracimy pracę, a mieszkańcy szpital.

(dag)

Szpital na krawędzi

Rusza lodowisko

List otwarty do mieszkańców Gostynina

Chcą odwołać burmistrza 
i radę miejską

Geodeta skłócił 
ludzi

Według geodety skraj drogi znajduje się na środku obecnej drogi, gdzie stoi transformator i słupy 
energetyczne

reklama
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W Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Solcu zorganizowano 
uroczystość pasowania 
przedszkolaków z 
Klubu Małego Smyka. 
Przedszkolaki w wieku 
3-4 lat wyglądały 
imponująco. W ludowych 
strojach, z wianuszkami 
na głowie tańczyli, 
śpiewali, recytowali 
wiersze. Dyrektor szkoły 
Anna Wojciechowska za 
pomocą róży pasowała 
każdego przedszkolaka. 
Każdy z nich dostał też 
pamiątkowy dyplom.

Do przygotowania imprezy 
ogromny wkład wnieśli rodzice, 
którzy zadbali, aby ich dzieci wy-
glądały znakomicie. Spódniczki 
i fartuszki dla maluchów uszyła 
mama Kasi Sulmy.  Materiał kupili 
rodzice i sponsorzy. Okazjonalny 
tort upiekła Aleksandra Matusiak.

W imprezie uczestniczyli też 
liczni rodzice. Włodarze gminy ob-
darowali maluchów słodyczami, 
czekoladowe mikołaje przekazała 
też dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Tradycji Wsi.

Radna Ewa Michalska z Solca 
przekazała maluchom upominek 

– dwie książki z bajkami i kaseta-
mi.- Bardzo się cieszymy, bowiem 
nasze przedszkole uaktywnia 
lokalną społeczność – mówią wy-
chowawczynie Anna Banachowicz 
i Żaneta Liberadzka. – Przedszkole 
jest bardzo otwarte. Odwiedzają 
nas starsi uczniowie szkoły, po-
magają w przygotowaniu układów 
tanecznych. 

Szkoła w Solcu jest jedną z trzech 
szkół w gminie Gostynin, w której 
otwarto Klub Małego Smyka, do 
której chodzą dzieci w wieku 3-4 
lata. Podobne funkcjonują w Emi-
lianowie i Lucieniu. Na funkcjo-
nowanie trzech wiejskich przed-

szkoli, do których chodzi łącznie 
53 dzieci pozyskano unijną dotację 
wysokości ok. 700 tys. złotych.

Dzięki dotacji pobyt dzieci w 
przedszkolach jest darmowy. Dzie-
ci przebywają w przedszkolu od 
7.30 do 15.30. Przynoszą ze sobą 
śniadanie, obiad dostają na miejscu. 
Dzięki projektowi w każdej z trzech 
szkół zakupiono wyposażenie 
klas.  Na meble i zabawki wydano 
67 tys. złotych. Dzieci mają zajęcia 
z pedagogiem, logopedą, zajęcia 
korekcyjne i z rytmiki oraz liczne 
wycieczki. Program będzie trwać 
do grudnia 2013 roku.

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Po ostatnim ataku zimy wiele dróg i chodników w powiecie gostyniń-
skim niestety do dziś pozostało zaśnieżonych. Drogowcy nie wywią-
zali się ze swoich zadań. Skutki opadów białego puchu są najbardziej 
dotkliwe na osiedlach. Jeszcze gorzej wyglądają drogi gminne i trakty 
wiejskie. Aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie prawdziwa kalen-
darzowa zima. 

Do naszej redakcji zadzwoniła pani Maria z Gostynina, która powie-
działa nam, że boi się wyjść z domu z powodu śliskiego chodnika.

- Mam prawie 80 lat. Choruję na osteoporozę. Jakbym upadła na śliskim 
chodniku i złamała kość, to niestety już później tak łatwo w tym wieku 
kości się nie zrastają - mówi emerytka. 

Stanem dróg zaniepokojeni byli również kierowcy.
- Szczególnie niebezpieczne są małe osiedlowe uliczki. Drogowcy 

wcale nie interesują się nimi. Zalega na nich śnieg a pod spodem lód. 
Trzeba jechać bardzo wolno, by nie wpaść w poślizg - słyszymy od 
Zbigniewa Jasińskiego. 

tekst i fot. (dag)

Białe chodniki, śliskie 
drogi

W Solcu pasowali „Jagódki”
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Naczelnik ruchu drogowego 
łęczyckiej komendy na spotkaniu z 
młodzieżą z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych mówił o zasadach 
zachowania na miejscu wypadku 
drogowego.  

5 grudnia w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy 
naczelnik ruchu drogowego nad-
kom. Dariusz Kupisz rozmawiał 
z młodzieżą szkolnego koła PCK. 
Podczas spotkania omówiono 
zasady postępowania na miejscu 
wypadku drogowego, czyli jak 
zabezpieczyć, oznaczyć miejsce wy-
padku, kogo powiadomić. Uczestni-

cy, wiedzę teoretyczną przećwiczyli 
w praktyce. W inscenizacji w której 
potrącono pieszego każdy wcielając 
się w rolę kierowcy sprawdzał swoje 
umiejętność i wiedzę przy prawi-
dłowym zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, pomocy poszkodowane-
mu, powiadomieniu odpowiednich 
służb. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że pomimo świadomości ćwiczeń 
czuli zdenerwowanie i przejęcie 
a tym samym uznali zasadność i 
konieczność kontynuowania tego 
typu zajęć. 

źródło: KPP w Łęczycy

57-letni mieszkaniec 
gminy Sanniki, 
w którego domu go-
stynińscy policjanci 
znaleźli prawie 20000 
sztuk nielegalnych 
papierosów, w zamian 
za odstąpienie od 
czynności proceso-
wych chciał wręczyć 
policjantom 2000 zł ła-
pówki. Za popełnione 
przestępstwa odpo-
wie przed sądem.

W Łódzkim Domu Kultury  od-
był się XIII Finał wojewódzkiego 
konkursu „Najlepszy Policjant i 
Strażak województwa łódzkiego w 
2012 roku” . 

Wśród policjantów zwycięzcami 
w pięciu konkursach zorganizo-
wanych w 2012 roku byli:  Patrol 
Roku- st.post Kamil Walczak i 
st.post. DamianGrobelny z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wieluniu, 
Najlepszy przewodnik psa patro-
lowo-tropiącego- mł.asp. Kacper 
Winkler z Komendy Powiatowej 

Policji w Kutnie przewodnik psa 
Chiltona  , Policjant Ruchu Drogo-
wego- st.sierż. Witold Namyślak 
z Komendy Powiatowej Policji w 
Pabianicach , Dzielnicowy Roku 
-sierż.sztab. Katarzyna Pietrzak z V 
Komisariatu Policji KMP w Łodzi, 
Najlepszy policjant garnizonu łódz-
kiego realizujący zadania z zakresu 
rozpoznania minersko-pirotechni-
czego -sierż.sztab. Piotr Kowalczyk 
z Wydziału Konwojowego KWP 
w Łodzi.  

źródło: KWP w Łodzi

Zbliżający się okres 
przedświąteczny to czas 
szczególnej aktywności 
grup przestępczych i 
kieszonkowców. Złodzieje 
obserwują swoje ofiary 
w  centrach handlowych, 
w sklepach i na bazarach. 
Wykorzystują tłok i naszą 
nieuwagę związaną 
z gorączką zakupów. 
Często również właśnie 
tuż przed  świętami 
dochodzi do kradzieży 
mieszkaniowych.

Jak ustrzec się przed kieszon-
kowcami:

-należy dobrze zabezpieczyć 

noszone przy sobie dokumenty i 
pieniądze,

-należy również zwrócić szcze-
gólną uwagę na osoby znajdujące 
się tuż przy nas,

-w środkach masowej komuni-
kacji wybierajmy zawsze miejsce 
w pobliżu znanych nam osób lub 
kierującego - unikajmy pustych 
przedziałów w pociągu,

-pamiętajmy, że podróżując w 
stanie po spożyciu alkoholu łatwiej 
można 

stać się ofiarą złodziei,
-nie należy nawiązywać przygod-

nych znajomości,
-nie nośmy przy sobie więcej 

gotówki, niż wynika to z potrzeby 
zakupów w danym dniu,

-pieniądze trzymajmy przy so-
bie w dwóch miejscach - pozwoli 
to zmniejszyć ryzyko utraty całej 
kwoty,

-nie demonstrujmy zawartości 
portfela, gdy widzą to przypadko-
we osoby,

-nie zasypiajmy podróżując pu-
blicznymi środkami komunikacji,

-podczas mierzenia garderoby, 
pakowania zakupów, płacenia 
w sklepie - nie odstawiajmy od 
siebie torebki, na podłogę lub ladę 
- złodziejowi wystarczy nawet taki 
krótki moment,

-klucze do mieszkania należy no-
sić w innym miejscu niż dokumenty 
z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie 
taki komplet może okraść nasze 
mieszkanie zanim zdążymy zare-
agować.

Przed świętami bardzo często po-
licjanci informowani są o kradzie-
żach mieszkaniowych. Najczęściej 
do tego typu przestępstw dochodzi 
na skutek tego, że nie domykamy 

okien lub drzwi wejściowych lub 
balkonowych, przed wyjściem z 
domu. Sprawcy najpierw obserwują 
domowników a kiedy Ci wychodzą, 

przestępcy włamują się do mieszka-
nia. Niejednokrotnie łupem złodziei 
pada dorobek całego życia.

źródło: KPP w Kutnie

Uwaga! Złodzieje aktywniejsi przed świętami

Paweł Witczak, rzecznik kutnowskiej policji, przestrzega przed 
złodziejami

Gostynin ma nowego 
komendanta

3 grudnia stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie 
objął mł.insp. Wiesław Guziński.

W poniedziałek nowym szefem gostynińskiej policji został mł.insp.  
mgr Wiesław Guziński, pełniący do tej pory funkcję Komendanta Powia-
towego Policji w Żurominie. Uroczystość przekazania jednostki odbyła 
się w obecności Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
insp. Janusza Stępniaka, a także z udziałem gości: Starosty Gostyniń-
skiego Jana Baranowskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina 
Jadwigi Kaczor, Wójta Gminy Gostynin Edmund Zielińskiego , Wójta 
Gminy Pacyna Krzysztofa Woźniaka oraz Prokuratora Rejonowego 
Mariusza Klimczewskiego.

Mł.insp. Wiesław Guziński ma 48 lat. Pełni służbę w Policji od 1990r. 
wcześniej służbę pełnił w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a ostatnio zajmował stano-
wisko Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Dotychczasowy 
Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie mł.insp. Piotr Leonarcik, 
decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji został prze-
niesiony na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie.  

źródło: KPP w Gostyninie

Chciał przekupić policjantów

Bezpieczeństwo na drodze 

Najlepsi policjanci 
województwa łódzkiego
Marszałek województwa, Witold Stępień, wręcza odznaczenie 
najlepszemu przewodnikowi psa mł.asp. Kacprowi Winklerowi 
z KPP Kutno

Bilans minionego tygodnia na dro-
gach powiatu łęczyckiego to dwóch 
nietrzeźwych rowerzystów, kierowca 
po spożyciu alkoholu oraz 19 – latek, 
który wpadł samochodem do rowu, 
jak się okazało miał w organizmie 
blisko promil alkoholu.

Na terenie gminy Świnice Warc-
kie policjanci z ruchu drogowego 
łęczyckiej komendy zatrzymali do 
kontroli drogowej cyklistę. Badanie 
27 – latka zamieszkałego na terenie 
gminy Dąbie wykazało, że miał on 
w organizmie 1,22 promila alkoholu 
w organizmie. Z kolei  dzielnicowi 
z rewiru dzielnicowych w Piątku 
zwrócili uwagę na mężczyznę, który 
na widok radiowozu zeskoczył z ro-
weru. Badanie 41 – latka dało wynik 
ponad 2 promili alkoholu w organi-
zmie. Także na terenie gminy Piątek 
funkcjonariusze podjęli kontrolę 
stanu trzeźwości kierowcy nissana. 
Badanie 30 – latka z wielkopolski 
wykazało stan po spożyciu alkoho-
lu. Mężczyzna miał w organizmie 
0,24 promile alkoholu. 5 minut po 
północy 19 – latek kierujący fordem 
escort wpadł do przydrożnego rowu. 
Jak wstępnie ustali policjanci kie-
rowca nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze 
w wyniku czego stracił panowanie 
nad pojazdem i wjechał do przy-
drożnego rowu. Do zdarzenia doszło 
na wiadukcie kolejowym przy ulicy 
Lotniczej w Łęczycy. Badanie 19 – lat-
ka wykazało, że miał w organizmie 
blisko promil alkoholu.  

Za kierowanie pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności, 
za kierowanie rowerem „na podwój-
nym gazie” do roku pozbawienia 
wolności. Za prowadzanie pojazdu 
mechanicznego w stanie po spoży-
ciu alkoholu grozi kara aresztu albo 
grzywny nie niższej niż 50 złotych.

źródło: KPP w Łęczycy

Pijany 19 - 
latek fordem 
wpadł do 
rowu 
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•  GOSTYNIN – MIESZKANIE DO WYNAJĘ-
CIA W BLOKU CENTRUM MIASTA – CENA 
PRZYSTĘPNA  512829391

•  SPRZEDAM ZETOR 6211 Z 1985 R. CENA 21 
000 TEL: 601-808-633

•  SPRZEDAM WYSŁODKI GRANULOWANE 
TOFFI GOLD W WORKACH PAPIEROWYCH 
PAKOWANE PO 30 KG Z CUKROWNI GLINO-
JECK. CENA DO UZGODNIENIA. TEL: 516-
172-229

•  SPRZADAM AGREGAT UPRAWOWY O 
SZEROKOŚCI 2,5 M – WYSOKIE SPRĘŻYNY I 
WAŁKI Z TYŁU. TEL: 536-858-084

• KUPIĘ ZIEMNIAKI Z FITO TEL: 503-442-236

•  SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 
W OZORKOWIE O POW 60M2 , MIESZKANIE 
PO REMONCIE. TEL: 508-057-048

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZĄD 
PRACY W KUTNIE

Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, 

tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78, fax (024) 355-70-51,
e-mail loku@praca.gov.pl

 

                                                                                

Wykaz krajowych ofert pracy na dzień 15.10.2012 r.
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Zawód Wymagania Miejsce wykonywania pracy

Kasjer-sprzedawca Chęć do pracy, uczciwość PPHU „MARIA”
Ul. Kaliska 10a
99-100 Łęczyca
Tel. 609 804 680

Sprzedawca-
handlowiec

Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera/Internetu/prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w sprzedaży sprzętu RTV/AGD 

P.H.U. ‘’DAG-DAR”
Ul. Sobieskiego 47/51 m.24
96-100 Skierniewice
Tel. 781 909 804

Glazurnik Wykształcenie podstawowe Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: www.teczasi.pl
e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Szwaczka Wykształcenie podstawowe Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: www.teczasi.pl
e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Stolarz meblowy Wykształcenie zawodowe Sklep Przemysłowy Ryszard Wasiak
ul. Łęczycka 93
95-035 Ozorków
tel.: 600 290 337

Malarz budowlany Chęć do pracy, mile widziane doświadczenie 
zawodowe

F. H. U. „TOMALA”
Tomasz Nowicki
ul. M. Konopnickiej 10/22
99-100 Łęczyca
tel.: 601 963 269 

Kierowca kat. C+E Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. C+E, 
karta kierowcy, badania lekarskie, psychotesty, 
doświadczenie min. rok

P. P. H. U. “Gold Hellen”
Nowakowski Sp. J.
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
tel.: 694 410 849

Szwaczka Umiejętność szycia, chęć do pracy, pół roku 
doświadczenia zawodowego

P. P. H. U. „CHRISTOBAL”
Krzysztof Krysiak
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel.: 601 328 805 
lub 691 922 112

Ślusarz-monter Wykształcenie średnie lub zawodowe w kierunku 
ślusarza itp., znajomość rysunku technicznego, 
mile widziane doświadczenie zawodowe oraz 
uprawnienia na wózki widłowe, suwnice, żurawie

BORGA Sp. z o. o. 
Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty
tel.: 605 298 527
e-mail: maciej.strojecki@borga.pl
strona internetowa: www.borga.pl

Operator maszyn Wykształcenie min. średnie z zakresu 
budownictwa, praca z komputerem, znajomość 
rysunku technicznego, ewentualne uprawnienia na 
wózki widłowe, suwnice, żurawie, mile widziane 

BORGA Sp. z o. o. 
Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty
tel.: 605 298 527

    

• pracownik biurowy 
• Pracownik gorzelni 
• przedstawiciel oświatowy 
• krojczy 
• Elektryk
• Specjalista d/s logistyki
• Specjalista d/s jakości i BHP
• asystent w dziale sprzedaży 
• przedstawiciel handlowy 
• automatyk 
• pracownik do dociepleń budynków
• programista PHP/JS/MS SQL
• murarz-tynkarz
• przedstawiciel finansowy 
• sprzedawca
• specjalista d/s promocji projektu 
• kierowca kat.CE
• doradca klienta z funkcją kasjera
• kierownik robót budowlanych 
• przedstawiciel handlowy 
• licencjonowany pracownik ochrony
/Ilub IIst
• kierownik stacji diagnostycznej 
• elektryk

OFERY PRACY
POWIAT 

GOSTYNIŃSKI

OGŁOSZNIA DROBNE

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe, 
doświadczenie 1 rok biegłe 
szycie overlock dwuigłowy, 
stębnówka
PPHU „HIT”
99 – 100 Łęczyca
ul. C.K. Norwida 6
tel. 605 111 531

Kierowca C + E 
Wykształcenie minimum 
zawodowe, prawo 
jazdy kategorii C + E, 
doświadczenie zawodowe 
minimum 2 lata
TONI SPEDITION Sp. z o.o.
95 – 035 Ozorków
Cedrowie 35
tel. 42/270 14 00

Szwaczka
Wykształcenie minimum 
podstawowe, osoba przyjęta 
do pracy na wymienionym 
stanowisku będzie 
odpowiedzialna za szycie 
odzieży
Spółdzielnia Inwalidów 
„Tęcza”
99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 2a
tel. 24/ 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.
pl

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. D, 
doświadczenie zawodowe 
w zakresie kierowania 
autobusem 
„DYNAMIC Travel”
99 – 200 Poddębice
ul. Klonowa 43
tel. 607 940 636 lub 603 
960 871
e-mail: biuro@
dynamictravel.pl
(miejsce wykonywania 
pracy: Łęczyca – Łódź – 
Łęczyca)

Szlifierz metali
Umiejętność obsługi 
szlifierek, do obowiązków 
pracownika należeć będzie 
obsługa szlifierek do 
wałków i/lub otworów
ŁZG Łęczyca S.A.
99 – 100 Łęczyca
ul. Kopalniana 9
tel. 24/721 34 41 lub 24/721 
34 46
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Tokarz
Ukończona szkoła 
zawodowa lub 
doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, 
pracownik odpowiedzialny 
będzie za proces obróbki 

wiórowej oraz toczenie
ŁZG Łęczyca S.A.
99 – 100 Łęczyca
ul. Kopalniana 9
tel. 24/721 34 41lub 24/721 
34 46
e-mail: kadry@lzgsa.pl

Zastępca kierownika 
marketu
Wykształcenie minimum 
zawodowe, umiejętności 
zarządcze i organizacyjne, 
książeczka sanepidu lub 
gotowość wyrobienia 
jej, doświadczenie na 
podobnym stanowisku
Dino Polska S.A.
63 – 700 Krotoszyn
Ul. Ostrowska 122
tel. 695 555 737
(praca na terenie Piątku)

Kierownik produkcji
Wykształcenie wyższe – 
techniczne, specjalność 
– budowa maszyn 
elektromechanicznych, 
umiejętności w zakresie 
kierowania i planowania 
produkcji oraz realizacji 
zleceń
TONI SPEDITION Sp. z o.o.
95 – 035 Ozorków
Cedrowie 35
tel. 42/270 14 00

Elektryk
Wykształcenie średnie, 
znajomość automatyki 
przemysłowej, uprawnienia 
w zakresie eksploatacji do 
15 kV
IMP POLOWAT Sp. z o. o.
43 – 346 Bielsko Biała
ul. Konwojowa 96
tel. 24/721 97 00
e.ignatowicz@comfort.pl
(miejsce pracy: Łęczyca)

Pracownik ds. kadr i płac
Wykształcenie wyższe 
ekonomiczne (w tym 
licencjat), średnie 
ekonomiczne, ale 
rozpoczęte studia wyższe, 
mile widziana znajomość 
prawa pracy, systemu 
ubezpieczeń społecznych 
oraz przepisów 
podatkowych, bardzo 
dobra znajomość pakietu 
MS Office 
HT LANCET
99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21H
tel. 24/721 92 02
e-mail: SEKRETARIAT@
HTLANCET.PL
(cv zostawiać na portierni z 
dopiskiem Honorata Wójcik 
– kadry)

Sprzątaczka
Wykształcenie 
podstawowe, 
dokładność, mile 
widziane oświadczenie 
o niepełnosprawności, 
doświadczenie zawodowe
ADMAR GRUPA POLSKA 
Sp. z o. o.
86 – 070 Dąbrowa 
Chełmińska
ul. Sportowa 6
tel. 512 032 839
(praca na terenie Łęczycy)

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie/
wyższe, komunikatywność, 
operatywność, prawo jazdy 
kat. B, własny samochód, 
rok doświadczenia w 
sprzedaży lub obsłudze 
klienta
Centrum Kształcenia 
OPTIMUM
10 – 136 Olsztyn
ul. Bałtycka 2
tel. 895 520 091
(praca na terenie Powiatu 
Łęczyckiego)

Oferty pracy zamknięte:
Szwaczka
Umiejętność szycia odzieży, 
znajomość obsługi maszyny
Informacja pok. 1 lub 2

Elektryk
Wykształcenie średnie/
zawodowe, prawo jazdy kat. 
B, uprawnienia na wózek 
widłowy, uprawnienia SEP 
do 15 kV, doświadczenie 
zawodowe – 5 lat
Informacja pok. 1 lub 2

Krajowe oferty 
pracy dla osób z 
orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności:
Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe 
, umiejętność wykonywania 
prac porządkowych, 
posiadanie stopnia 
niepełnosprawności (praca 
na 1/4 oraz 1/8 etatu)
Zakład Usług Gospodarczo 
– Socjalnych „ ANTEMA” 
Sp. z o. o.
58 – 506 Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 8A
Tel. 665 340 481 
(miejsce pracy: poczty – 
Powiat Łęczycki)
Robotnik rozbiórki budowli
Wykształcenie minimum 
podstawowe, orzeczenie 
o niepełnosprawności 
stopień lekki, 
umiarkowany i znaczny
Informacja pok. 1 lub 2 

• Drukarz offsetowy
• Operator żurawia samojezdniowego do 35t

• Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
• Stolarz meblowy

• Robotnik budowlany

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
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W hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gostyninie odbył 
się IV Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej Żak 2000 i młodsi. Do ry-
walizacji stanęło siedem zespołów. 
Mecze rozgrywano systemem 
każdy z każdym. Rozegrano 21 
spotkań. Młodzi piłkarze strzelili 
24 gole.
Wyniki spotkań: Pegaz II – Amator 
1:5, Pegaz I – Mazur II 1:1, Mazur 
I – Wisła 2001 2:0, Wisła 2000 – 
Pegaz II 3:0, Pegaz I – Amator 1:2, 
Wisła 2001 – Mazur II 0:1, Wisła 
2000-Mazur I 0:0, Pegaz II – Ma-
zur II 0:3, Pegaz I – Mazur I 0:3, 
Wisła 2001 – Amator 1:0, Mazur II 
– Wisła 2000 0:2, Amator – Mazur 
I 0:2, Wisła 2001 – Pegaz II 1:0, 
Wisła 2000-Pegaz I 0:1, Mazur II – 
Amator 0:0, Pegaz II – Mazur I 1:2, 
Wisła 2001 – Pegaz I 1:2, Amator 
– Wisła 2000 0:1, Mazur I- Mazur 
II 3:0, Pegaz I – Pegaz II 1:0, Wisła 
2000-Wisła 2001 3:0.
Klasyfikacja końcowa:

Mazur Gostynin I
Wisła Płock 2000
Pegaz Drobin I
Mazur Gostynin II
Amator Maszewo
Wisła Płock 2001
Pegaz Drobin II
Zwycięzcy turnieju grali w skła-
dzie: Hubert Borowy, Eryk Przybyl-
ski, Mateusz Ostrowski, Dariusz 
Krukowski, Patryk Gronalewski, 
Eryk Wydrzyński, Jakub Stachow-
ski.

Najlepsza szóstka turnieju: Eryk 
Przybylski (Mazur Gostynin I), 
Aleksander Pawlak (Wisła Płock 
2000), Mariusz Pankowski (Pegaz 
Drobin I), Michał Malinowski (Wi-
sła Płock 2001), Kacper Olszewski 
(Mazur Gostynin II), Tomasz Su-
miński (Pegaz Drobin II). 
Najlepsi piłkarze otrzymali statu-
etki, zaś cztery pierwsze zespoły 
puchary, wszystkie drużyny oko-
licznościowe dyplomy.

Tekst i fot. dag

Koszykarze 
pierwszoligowego 
AZS WSGK Polfarmex 
Kutno mogą zaliczyć 
ubiegły tydzień do 
udanych. W środę w w 
Ostrowie Wielkopolskim 
pokonali tamtejszą Stal 
77:70 (8:18, 21:14, 25:11, 
23:27) i powrócili na 
pozycję wicelidera tabeli 
rozgrywek. W sobotę zaś 
przed własną publicznością 
wysoko pokonali Start 
Lublin 89:59 (25:18, 12:18, 
21:11, 31:12).

W pierwszej piątce sobotniego 
spotkania na parkiet wybie-
gli: Krzysztof Jakóbczyk, Jakub 
Dłuski, Hubert Mazur, Dawid 
Bręk i Wojciech Glabas. Wynik 
meczu otworzył Jakub Dłuski, 
dwukrotnie punktując, a następ-
nie asystując w akcji punktowej 

Hubertowi Mazurowi. Po krót-
kich zmaganiach Akademicy 
prowadzili 6:0. AZS  nieznacznie 
powiększał przewagę do 8, a po 
akcji 2+1 Dłuskiego do 10 punk-
tów - 14:4.

Podziałało to mobilizująco na 
przeciwników i wręcz przeciwnie 
na gospodarzy. Przewaga kut-
nowskiej drużyny w ciągu kilku 
minut zmalała do czterech punktów 
(18:14). W końcówce I kwarty sędzio-
wie podyktowali kilka kontrower-
syjnych decyzji, które spotkały się z 
dezaprobatą licznie zgromadzonej 
w hali publiczności. Ostatecznie 
pierwszą odsłonę meczu celną 
„trójką” zakończył bardzo dobrze 
tego dnia dysponowany Krzysztof 
Jakóbczyk, a na tablicy widniał 
wynik 25:18.

W II kwarcie meczu trener 
Akademików Jarosław Krysiewicz 
dokonał zmian w składzie swojej 
ekipy.  I niestety coś się w grze 
kutnowskiego zespołu zacięło. 
Nieudaną drugą partię spotkania 
Akademicy przegrali sześcio-
ma punktami. Pomimo tego na 
przerwę po pierwszej połowie 

Bardzo dobrze spisały się koszy-
karki MKS Kutno, pokonując we 
własnej hali ŁKS KK Łódź 100:60 
(33:19, 16:19, 25:14, 26:8) w rozgryw-
kach Wojewódzkiej Ligi Kadetek 
U-16.

Kutnianki  po pierwszej kwarcie 
uzyskały czternastopunktową 
przewagę nad rywalkami. II kwar-
ta była nieco gorsza w wykonaniu 
podopiecznych trenera Tomasza 
Pasińskiego. Łodzianki tę odsłonę 
meczu wygrały 19:16.

W drugiej połowie spotkania 
to gospodynie jednak rządziły 
na boisku. W ostatnich dziesięciu 
minutach gry zdemolowały wręcz 
przeciwniczki, wygrywając ostatnią 
kwartę 26:8, a cały mecz 100:60.

- Dziewczyny zagrały bardzo 
dobrze - mówi trener MKS Tomasz 
Pasiński. - Zwłaszcza w drugiej 
połowie, dobrze grały w obronie i 
wyprowadzały skuteczne kontry. 
Cały zespół zagrał dobrze, ale na 
szczególną pochwałę zasługu-
ją: Anna Walicka i Paulina Kac-
prowicz. Ostatnio wygrywamy z 
ŁKS-em z każdym meczem coraz 
większą różnicą punktów. Jest więc 
duży postęp - dodaje szkoleniowiec.

MKS Kutno: Chodorowska 8, 
Borowiecka 6, Walicka 21, Furmań-
ska 15, Nowak 10, Kacprowicz 22, 
Szczesiak 12, Woźniak 2, Molka 0, 
Lesicka 4, Zawierucha 0.

Na zgrupowanie kadry woje-
wódzkiej kadetek w Sędziejowicach 
(27 - 30 grudnia) powołana została 
rozgrywająca MKS Kutno - Anna 
Walicka. Drugim trenerem tejże ka-
dry będzie natomiast szkoleniowiec 
kutnowskiego zespołu - Tomasz 
Pasiński.

Zgrupowanie kadry w Sędzie-
jowicach jest jednocześnie etapem 
selekcji zawodniczek do kadry 
juniorek województwa łódzkiego w 
roku 2013. Wytypowane koszykarki 
będą przygotowywały się do półfi-
nałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży.

Na zdjęciu od lewej stoją: Kinga 
Chodorowska, Justyna Szczesiak, 
Oliwia Woźniak, Wiktoria Nowak, 
Małgorzata Lesicka, Natalia Fur-
mańska, Zuzanna Molka. Klęczą: 
Anna Walicka, Paulina Kacprowicz 
(kapitan) Martyna Borowiecka, 
Weronika Bogdańska, Blanka Za-
wierucha.

rcz

Kadetki lepsze od rywalek 
z Łodzi

Mazur Gostynin I najlepszy

Drużyna Mazura 
Gostynin 
I wygrała 
mikołajkowy 
turniej w halową 
piłkę nożną

fo
t. 

M
K

S

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt zd. - pkt str. stosunek
1.   WKS Śląsk Wrocław 25 13 12 - 1 6 - 1 6 - 0 1095 - 791 1.3843
2.  AZS WSGK POLFARMEX Kutno 23 13 10 - 3 5 - 1 5 - 2 997 - 886 1.1253
3.  BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski 22 13 9 - 4 4 - 3 5 - 1 1044 - 930 1.1226
4.  MKS Dąbrowa Górnicza 22 13 9 - 4 5 - 1 4 - 3 1005 - 961 1.0458
5.  NETO PTG Sokół Łańcut 20 13 7 - 6 5 - 2 2 - 4 967 - 945 1.0233
6.  PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 19 12 7 - 5 3 - 2 4 - 3 923 - 903 1.0221
7.  Polski Cukier SIDEn Toruń 19 13 6 - 7 3 - 3 3 - 4 913 - 933 0.9786
8.  MKS Znicz Basket Pruszków 19 13 6 - 7 5 - 1 1 - 6 895 - 915 0.9781
9.  AZS Radex Szczecin 19 13 6 - 7 4 - 3 2 - 4 922 - 952 0.9685
10.  BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 19 13 6 - 7 3 - 4 3 - 3 939 - 976 0.9621
11.  KS Spójnia Stargard Szczeciński 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 815 - 790 1.0316
12.  Franz Astoria Bydgoszcz 18 13 5 - 8 3 - 4 2 - 4 1045 - 1082 0.9658
13.  WIKANA START SA Lublin 18 13 5 - 8 4 - 2 1 - 6 947 - 1019 0.9293
14.  Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 18 13 5 - 8 2 - 5 3 - 3 854 - 947 0.9018
15.  UMKS Kielce 16 13 3 - 10 1 - 6 2 - 4 854 - 998 0.8557
16.  AZS Politechnika BIG-PLUS Poznań 14 13 1 - 12 1 - 5 0 - 7 901 - 1088 0.8281

Najpierw Stal, po niej Start
meczu schodzili z dwupunktową 
przewagą.

W przerwie spotkania trener 
Krysiewicz potrafił zmotywować 
drużynę. Gra Akademików w II 
połowie meczu wyraźnie się po-
prawiła - zwłaszcza gra obronna. 
Bardzo dobrze prezentował się 
Jakóbczyk, najskuteczniejszy obok 
Dłuskiego koszykarz kutnowskiego 
zespołu. Dobrą partię rozgrywał 
Dawid Bręk, do formy i skutecz-
ności z początku meczu powrócił 
Hubert Mazur. Efektem było pew-
ne, 10-punktowe zwycięstwo w III 
kwarcie.

W ostatniej odsłonie spotkania 
podopieczni trenera Krysiewicza 
nie zwolnili tempa, wręcz przeciw-
nie - byli jeszcze lepsi w defensywie 
i skuteczniejsi w ataku. Wynik IV 
kwarty otworzył Mazur celnym 
rzutem za 3 punkty. Rzuty z dystan-
su wychodziły również Jakóbczyko-
wi (trzy „trójki” w całym meczu), 
skutecznie grał także Dawid Bręk. 
Akademicy powiększali przewagę i 
z boiska po końcowej syrenie scho-
dzili jako drużyna zdecydowanie 

lepsza od przeciwnika z Lublina.
- Pierwszą połowę meczu zagra-

liśmy bardzo źle, zwłaszcza drugą 
kwartę - powiedział po meczu 
Jarosław Krysiewicz, trener AZS. - 
Niestety przy rotacjach w składzie 
gra nam zaczęła siadać. No, ale tak 
trzeba było zrobić, aby na trzecią i 
czwartą kwartę zawodnicy, którzy 
byli w najlepszej formie mieli siły 
do gry na wysokim poziomie. To 
się udało. Trzecia  i czwarta kwarta 
to już bardzo dobra obrona, a ja już 
po raz kolejny powtarzam, że gdy 
dobrze bronimy, to dobrze nam 
również idzie w ataku. I to się w 
dzisiejszym meczu potwierdziło.

AZS WSGK Polfarmex Kutno: 
Rduch 0, Jakóbczyk 17, Małecki 4, 
Trepka 2, Kwiatkowski 6, Szwed 
7, Dłuski 17, Mazur 13, Bręk 12, 
Glabas 11.

Wikana Start Lublin: M. Wilczek 
19, Czujkowski 2, Szymański 3, Ł. 
Wilczek 6, Kowalski 12, Sikora 2, 
Łuszczewski 5, Marciniak 0, Cie-
chociński 0, Celej 10.

Już w najbliższą środę AZS WSGK 
Polfarmex Kutno podejmować bę-
dzie SKKSiedlce w rozgrywkach 

o Puchar Polski Intermache Cup. Z 
tą samą drużyną, ale w Siedlcach, 
Akademicy zmierzą się natomiast 
w rozgrywkach I ligi w sobotę.

Tekst i fot. Robert Czekalski 



10 GRUDNIA 201216  rEkLaMa

reklama

reklama


