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Od 1 stycznia każda placówka 
medyczna, która posiada pod-
pisane umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia musi ko-
rzystać z systemu elektronicznej 
Weryfikacji Uprawnień Świad-
czeniobiorców  - w skrócie eWUŚ. 

 - Rejestratorka wprowadza do 
systemu numer PESEL pacjenta  
i w ciągu zaledwie kilku sekund 
otrzymuje odpowiedź, czy pacjent 
jest ubezpieczony, czy nie – mówi 
Anna Rogala, koordynatorka sys-
temu eWUŚ w Ośrodku Zdrowia w 
Łęczycy.  - Gdyby jednak okazało 
się, że dany pacjent będzie wid-
niał w systemie jako pozbawiony 
uprawnień do świadczeń zdro-
wotnych, może napisać specjalne 
oświadczenie, że jest ubezpieczo-
ny lub będzie musiał  skorzystać 
z dotychczasowej metody, czyli 

będzie zobligowany dostarczyć 
wszystkie dokumenty potwierdza-
jące jego ubezpieczenie, np. ksią-
żeczkę zdrowia, czy druk RMUA. 
Mimo pewności pacjentów o ich 
ubezpieczeniu, system może wy-
świetlić informację w ostrzegaw-
czym czerwonym kolorze. Co to 
oznacza? – Powodem mogą być nie-
uregulowanie składki ubezpiecze-
nia pracownika – mówi Krzysztof 
Kołodziejski, zastępca dyrektora 
szpitala w Łęczycy. – Natomiast 
jeśli okaże się, że pacjent po pro-
stu nie został zgłoszony do ubez-
pieczenia nie poniesie żadnych 
kosztów – uspokaja wicedyrektor.  
A jak system oceniają użytkow-
nicy? Czy rzeczywiście uprościł 
weryfikację ubezpieczenia a tym 
samym przyśpieszył cały proces?

- Do tej pory nie mieliśmy żad-
nych problemów z systemem – za-
pewniają rejestratorki z przychod-
ni w Łęczycy. – Weryfikacja pacjen-

tów przebiega bardzo sprawnie, 
a sam system jest łatwy w obsłu-
dze – dodają. W Łęczyckim 
szpitalu system eWUŚ 
też działa sprawnie. 
– Rozpoczęliśmy 
pracę z eWUŚ 
o północy 1 
stycznia i do 
tej pory nie 
były zgła-
szane żad-
ne kłopoty 
w działa-
niu syste-
mu – za-
pewnia Ko-
łodzie jsk i. 
W  c i ą g u 
p i e r w s z y c h 
trzech dni działa-
nia system eWUŚ w 
Łęczycy zostało zweryfi-
kowanych około 800 pacjentów. 

tekst i fot. Igor Dziedzic

PIERWSZA OCENA, 
POZYTYWNA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Pięćdziesiąt minut po północy na świat przyszedł Tymuś. Jest pierwszym noworocznym no-
worodkiem w naszym regionie. - Dziecko przyszło na świat operacyjnie, poprzez cesarskie 
cięcie - mówi dr Joanna Ślubowska. Ogromnego szczęścia nie kryją rodzice, Marta i 
Tomasz Tobiasz z Łęczycy.  - Syn mierzy 54 centymetry i waży prawie 4 kg! Jest zdrowy 
– cieszą się rodzice noworocznego Tymoteusza. – Jest naszym drugim dzieckiem. W domu 
czeka na niego 21-miesięczna siostrzyczka, Kinga.  W sylwestrową noc w łęczyckim szpi-
talu urodziło się po Tymku jeszcze trzech chłopców. Dodajmy... dużych i zaokrąglonych 
chłopców. Maluch Igor jest największy – waży prawie 5 kg i mierzy 62 cm.  

tekst i fot. (id)

Noworoczny 
noworodekZnacznie wydłuży się czas dojazdu 

karetki pogotowia do pacjenta. 
Powód? Łęczycy odebrana została 
jedna z trzech karetek. Gdyby w 
tym samym czasie doszło do dwóch 
wypadków, pomoc mogłaby nie zo-
stać udzielona w dwóch miejscach 
jednocześnie. Zgodnie bowiem z 
planem zabezpieczenia medycz-
nego dla województwa łódzkiego, 
jedna z karetek obsługujących te-
ren stacjonuje w odległym Piątku, 
druga w Łęczycy. Ambulansów 
jest stanowczo za mało. A jeszcze 

niedawno mówiło się o tym, że w 
Łęczycy będą nie dwie, a trzy ka-
retki. Szkoda, że apele samorządow-
ców i lekarzy nie przyniosły efektu. 
Mieszkańcy są zaniepokojeni. 

- Pamiętam, że kiedyś doszło 
do sytuacji, gdy poszkodowany w 
wypadku czekał na karetkę, której 
akurat w mieście nie było. Sytuacja 
była tym bardziej bulwersująca, że 
do wypadku doszło blisko łęczyc-
kiego szpitala. Teraz, gdy w mieście 
pozostała tylko jedna karetka, bę-
dzie katastrofa. Nie tracimy jednak 
nadziei, że ambulans powróci do 
Łęczycy – mówi Wanda Krysiak.

(stop)

Pozostały tylko dwie karetki

WYSTARTOWAŁ eWUŚ! SPRAWDZILIŚMY JAK DZIAŁA

ŁĘCZYCA
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ŁĘCZYCA

TAK ZŁEJ ATMOSFERY W SPOŁEM JESZCZE NIE BYŁO

Ludzie nie wytrzymali. Wraz z 
rozpoczęciem nowego roku, chcą 
zmian w zasadach zatrudnienia. 
Nie chcą dalej pracować na pod-
stawie tzw. umów śmieciowych z 
których wynagrodzenie kształtuje 
się na poziomie zaledwie tysiąca 
złotych. Najgorsze jest to, że taka 
sytuacja trwa już latami i nic się 
nie zmienia. Czy pracownicy wy-
walczą podwyżki i etaty?

Sytuacja w Społem jest drama-
tyczna. W Łęczycy społemowskich 
sklepów jest osiem. W sumie w 
placówkach na podstawie umów o 
dzieło jest zatrudnionych prawie 25 
osób. Sprzedawczynie, z którymi 
rozmawialiśmy, krytykują postawę 
prezes Chwieduk. Rośnie też nieza-
dowolenie przeciwko pracy w świę-
ta. Warto dodać, że sklepy Społem w 
Łęczycy są otwarte non-stop. 

- Pracujemy na trzy zmiany. Czu-
jemy się wykorzystywani. Mamy 
już tego dosyć. Nie tak dawno od-

było się spotkanie pracowników na 
którym podpisana została lista prze-
ciw takim warunkom pracy – mówi 
jedna z pracownic Społem, która 
póki co woli pozostać anonimowa.

Spotkanie, o którym informuje 
sprzedawczyni, odbyło się w skle-
pie na pl. Kościuszki. Pracownicy 
podpisali się pod listą z żądaniami 
dotyczącymi m.in. zatrudnienia na 
etaty. Petycja ma zostać wkrótce 
przekazana szefowej spółdzielni.

- Lista ma być przekazana pre-
zes podczas Walnego Zebrania 10 
stycznia – dodaje kolejna sprze-
dawczyni ze społemowskiego 
sklepu w Łęczycy (nazwisko zna-
ne red.).  - Atmosfera jest fatalna. 
Pracownicy chcą zmian. Jak długo 
można pracować za niewiele po-
nad tysiąc złotych na miesiąc? Sys-
tem jest trzyzmianowy. Sklepy są 
czynne całą dobę. Nawet podczas 
świąt. I między innymi dlatego 
mamy tylko umowy o dzieło, bo na 
takich zasadach prezes może kie-
rować sprzedawczynie do handlu 
nawet podczas świąt. Nie łamie 

wówczas prawa. Dla nas takie 
umowy są bardzo niekorzystne.

Od kolejnej sprzedawczyni do-
wiadujemy się, że taka sytuacja 
trwa latami. 

- W Społem na umowę o dzieło 
pracuję już siedem lat – słyszymy. 
- Moja ostatnia pensja wyniosła 
trochę ponad tysiąc złotych. Z pre-
zes próbowałyśmy rozmawiać, ale 
nasze problemy są bagatelizowane. 

Wiesława Chwieduk twierdzi, że 
jak do tej pory żadna pracownica nie 
przyszła do niej ze skargą. 

- O żądaniach pracowników 
dowiaduję się od pana – usłyszał 
nasz dziennikarz. - Sytuacja jest 
jaka jest. Nie ukrywam, że pienię-
dzy na podwyżki nie ma. Pensje 
wcale nie są takie niskie. Zarobek 
zależy w znacznej mierze od 
utargu. Jeżeli komuś praca się nie 
podoba, to powinien poszukać 
sobie innej. Zresztą, to są nasze 
wewnętrzne sprawy o których 
nie będę się wypowiadać na ła-
mach gazety. 

(stop)

Pracownicy żądają 
normalnych umów

 Wiesława Chwieduk, prezes 
zarządu PSS Społem w Łęczycy, 
o sprawie mówiła niechętnie. „To 
wewnętrzny problem firmy” - 
usłyszeliśmy

Sklepy Społem w Łęczycy są czynne 
nawet podczas największych świąt. 
Pracownicy są zatrudnieni na podstawie 
umów o dzieło. Mają tego dość

Sprzedawczynie 
mają zamiar 
o zasadach 
zatrudnienia 
rozmawiać z 
prezes Chwieduk

Niezadowolenie pracowników spółdzielni 
spożywców rosło latami. Miarka w końcu się 
przebrała. Ludzie nie chcą już pracować za 
grosze. Żądają etatów. Sprzeciwiają się także 
pracy trzyzmianowej, w niedziele a nawet 
największe narodowe i kościelne święta. W 
rozmowie z „Reporterem” sprzedawczynie 
nie szczędzą gorzkich słów pod adresem 
Wiesławy Chwieduk, prezes zarządu Społem 
PSS Mazur w Łęczycy.
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Budżet z nadwyżką
PIĄTEK
Ponad 16 mln złotych – to zaplanowane dochody gminy Piątek w roku 

2013. Wydatki, ponad 15 mln zł. Nadwyżka  - 750 tys. zł - niestety nie 
zostanie przeznaczona na inwestycje. Pieniądze z nadwyżki pójdą na 
spłatę kredytów. Zadłużenie gminy wynosi około 4 mln zł. 

Z najważniejszych inwestycji w 2013 roku władze zaplanowały mo-
dernizację kanalizacji sanitarnej na osiedlu Konarskiego. 

(stop)

Radny krytykuje, 
przedsiębiorcy są 
zdziwieni

Kilka dni temu na ulicy 
doszło do ostrej wymiany 
zdań pomiędzy radnym 
Koperkiewiczem a 
inwestorami

Samorządowiec 
uważa, że 
budynek państwa 
Matuszewskich stoi 
zbyt blisko bloku

Tak wygląda budynek, który niektórym przeszkadza

Nie rozumiemy tego zamie-
szania i jesteśmy zaskoczeni 
postawą radnego Koperkie-
wicza – mówią Anna i Jan Ma-
tuszewscy, właściciele rozbu-
dowywanego budynku przy 
ul. Zachodniej w Łęczycy. 
Nasza inwestycja jest zgodna 
z prawem. Dlaczego radny nas 
ciągle krytykuje? 

Jeszcze kilka miesięcy temu 
parterowa nieczynna kwia-
ciarnia państwa Matuszew-
skich nie wzbudzała żadnych 
kontrowersji. Ale odkąd zaczę-
ła piąć się do góry, wzbudziła 
zainteresowanie okolicznych 
mieszkańców. W tym radnego 
Zenona Koperkiewicza, któ-
ry uważa, że inwestycja jest 
niezgodna z prawem budow-
lanym. Niedawno na ulicy do-
szło do ostrej wymiany zdań 
pomiędzy samorządowcem a 
inwestorami.

- Dlaczego panu przeszka-
dza ten budynek? Wszystko 
jest zgodne z prawem. Nie 
popełniliśmy żadnego wy-
kroczenia a pan, gdzie się 
tylko da, pisze różne donosy 
i nas krytykuje. Niech się pan 
zastanowi nad swoim postę-
powaniem, bo nie jest uczciwe 
– usłyszał samorządowiec od 

ŁĘCZYCA Anny i Jana Matuszewskich.
Zenon Koperkiewicz, radny 

miejski, zaangażował się w walkę 
przeciw rozbudowie budynku – 
który notabene już prawie został 
zakończony. Pozostały jeszcze 
prace wykończeniowe wewnątrz. 
Dlaczego samorządowiec uważa, 
że nie wszystko jest w porządku?

- Budynek stoi zbyt blisko bloku 
(radny jest lokatorem tego bloku 
– przyp. red.). - Został rozbudo-
wany i teraz zasłania światło 
dzienne. W mieszkaniach panuje 
półmrok. Poza tym pogotowie, 
czy też straż pożarna mają pro-
blemy z dojazdem do pobliskiego 
bloku. Napisałem już skargę na tę 
inwestycję do burmistrza. To nie 
przyniosło efektu. Teraz skargę 
wyślę do urzędu wojewódzkiego 
w Łodzi. Może wojewoda zainte-
resuje się tym, jak w Łęczycy łamie 
się wszelkie budowlane prawa. 
Skargę prześlę też do SKO.

- To śmieszne – ocenia Anna 

Matuszewska. - Radny może 
sobie pisać gdzie tylko chce. Uzy-
skaliśmy wszystkie pozwolenia 
na rozbudowę. Wcześniej, też w 
związku ze skargami radnego Ko-
perkiewicza, na niezapowiedzia-
ną kontrolę przyjechali inspek-
torzy z nadzoru budowlanego. 
Wymierzyli, sprawdzili i okazało 
się, że przepisów nie łamiemy. 
To dziwne, że w walkę z nami 
zaangażował się jedynie radny 
Koperkiewicz i jeden lokator, któ-
ry tak na marginesie jest z rodziny 
samorządowca. Jeżeli radny chce 
zaistnieć, to niech sobie poszuka 
innych ważniejszych spraw w 
mieście. 

- To nieprawda, że ten lokator 
jest z mojej rodziny. I nie tylko 
on skarży się na inwestycję. W 
tej sprawie odbieram dużo te-
lefonów od niezadowolonych 
mieszkańców – twierdzi radny 
Koperkiewicz. 

(stop)
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Sąd w 
Łęczycy... 
kutnowski

Z nowym rokiem łęczycki sąd stał się Sądem  Rejonowym w 
Kutnie Wydział Zamiejscowy w Łęczycy. Nowe tablice zostały 
już zamontowane na elewacji budynku. To nie jedyne zmiany. 

Wydziały cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczy-
stych funkcjonują w dotychczasowym miejscu, ale jako wydziały 
zamiejscowe. To nie wszystko. Sąd łęczycki jako podległa jed-
nostka stracił cztery stanowiska prezesa, wiceprezesa, głównego 
księgowego oraz kierownika wydziału administracji. Pozostali 
pracownicy muszą liczyć się z tym, że w związku z reorganizacją, 
przeniesieni będą do Kutna. 

Przypomnijmy, że rozporządzenie w sprawie sądów rejonowych 
minister sprawiedliwości podpisał na początku października 
ubiegłego roku. Po zmianach sądy rejonowe, w których jest do 
dziewięciu etatów sędziowskich włącznie, zostały przekształcone 
w wydziały zamiejscowe.

(stop)

Trzyma prawie... 
30 psów

PIĄTEK
W niewielkim parterowym 

domu przy jednej z głównych 
ulic w Piątku trzymanych jest 
blisko 30 psów. Właścicielka 
posesji to znana w miejsco-
wości miłośniczka zwierząt. 
Przygarnia bezpańskie psy od 
lat. Sąsiedzi mają już jednak 
dość ciągłego ujadania czwo-
ronogów, smrodu. Twierdzą, że 
opiekunce brakuje pieniędzy 
na utrzymanie psów, które są 
coraz bardziej wychudzone i 
zaniedbane. Władze gminy są 
bezradne. Dlaczego?

Krzysztof Lisiecki, wójt Piąt-
ku, nie ukrywa, że problem wa-
tahy trzymanej przez panią Ch. 
(nazwisko do wiadomości red.) 
będzie trudny do rozwiązania. 

- Podjęliśmy po licznych pro-
testach interwencję. Psy zostały 
odebrane tej pani, ale ich właści-
cielka odwołała się do sądu i wy-
grała. Psy musiały do niej wrócić 
– informuje wójt. - To naprawdę 
skomplikowana sprawa. Nie ma 
jednoznacznej opinii specjali-
stów z opieki nad zwierzętami, 
że tym psom faktycznie dzieje 
się krzywda. Jesteśmy bezsilni.

Mieszkańcy Piątku, którzy 
narzekają z powodu dobrego 
serca miłośniczki psów, nie mogą 
zrozumieć dlaczego sytuacja jest 
póki co patowa.

- Już nawet przechodząc 
koło domu w którym jest 
tyle psów wyczuwalny jest 
fetor – mówi pan Kazimierz. - 
Rozmawiałem z elektrykami, 
którzy naprawiali instalację u 
pani Ch. Nie mogli długo tam 
wytrzymać z powodu smro-

du. To od nich dowiedziałem 
się, że w domu jest prawie 30 
psów. Tyle naliczyli. 

Właścicielka psów nie wpu-
ściła na teren swojej posesji 
naszego dziennikarza. 

- Lokatorka tego domu raczej 
nie przyjmuje gości – usłysze-
liśmy od jednej z mieszkanek, 
która przechodziła obok. - Wszy-
scy dobrze ją znamy i jej pasję. 
Rozumiemy, że kocha zwierzęta. 
Ale co za dużo, to niezdrowo. 
Na posesji jest bałagan, śmieci, 
pełno szczurów. Psy wypusz-
czane są swobodnie na ulice. 
Biegają po całym Piątku w po-
szukiwaniu odpadków. Staramy 
się im pomóc i często są przez 
nas dożywiane. Mieszkańcy są 
zdziwieni bezczynnością władz. 

- Nie jesteśmy bezczynni – za-
pewnia wójt Lisiecki. - Ale praw-
da jest taka, że brakuje pieniędzy 
na wyłapywanie bezpańskich 
psów. Tym problemem zajmo-
waliśmy się podczas ostatniej 
sesji. Rada wystosowała apel 
do posłów i senatorów RP o do-
konanie regulacji ustawowych. 
Potrzebne są zmiany w ustawie 
o ochronie zwierząt. Potrzebne 
jest wprowadzenie obowiązku 
znakowania psów. Posiadanie 
zwierzęcia to odpowiedzialność 
i decyzje o przyjęciu na wy-
chowanie czworonoga byłyby 
bardziej rozważne. W konse-
kwencji liczba bezdomnych 
psów powinna się zmniejszyć. 

Gmina Piątek na zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom 
oraz ich wyłapywanie dysponu-
je na rok zaledwie niespełna 10 
tys. złotych. 

(stop)

Właścicielka – o 
której mieszkańcy 
Piątku mówią Villas 
– nie wpuściła nas na 
teren swojej posesji. 
Po podwórku biegało 
kilka psów. Pozostałe 
były w domu.

Wójt Krzysztof Lisiecki 
przyznaje, że problem 
z psami trzymanymi 
przez miłośniczkę 
zwierząt na razie nie 
może być rozwiązany

Psy wypuszczane 
są przez panią Ch. i 

swobodnie biegają po 

ulicach

Radny krytykuje, 
przedsiębiorcy są 
zdziwieni
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ŁĘCZYCA

PIĄTEK

GRABÓW

Józef Bednarski jest jednym z 
najstarszych taksówkarzy w na-
szym kraju. Jeździ już 54 lata. Od 
samego początku w tym zawodzie 
związany jest z Łęczycą. 

Pan Józef od 15 lat jest na emery-
turze. Nie siedzi jednak w domu 
w kapciach przed telewizorem. 
Twierdzi, że takie życie emeryta 
mu nie odpowiada.

- Muszę być mię-
dzy ludźmi. 

Kocham ich wozić, rozmawiać, 
nieraz pomagać w rozwiązywa-
niu problemów. Niektórzy klienci 
lubią podczas jazdy opowiadać 
o swoim życiu, kłopotach. 
Trzeba wtedy być dobrym 
psychologiem, doradzić – 
mówi Józef Bednarski. 

Niestety taksówkarz 
coraz rzadziej wyrusza 
w trasę, bo klientów jest 

jak na lekarstwo.
-  L u -

dzie mają samochody. Z taksów-
ki korzystają rzadko. Ostatnio 
wzrosło zainteresowanie naszymi 
usługami, bo były święta i sylwe-

ster. Jednak w normalne dni 
czeka się na postoju nieraz 

po kilka godzin. A są 
dni, że w ogóle nie 
ma żadnego kursu – 

słyszymy.
To n ie 

znie-

chęca taksówkarza-seniora. Choć 
– jak sam mówi – czasami z dużą 
nostalgią powraca do czasów, 
gdy w Łęczycy na taryfie dało się 
zarobić. 

- Pamiętam jeszcze jak po Łęczy-
cy jeździło 51 taksówek i każdy z 
nas miał pracę. Teraz taksówek 
jest siedem. W tej pracy pozostali 
sami starzy wyjadacze, którzy już 
przyzwyczaili się do tej roboty i 
pomimo trudności, małych zarob-
ków nadal są za kółkiem – mówi J. 
Bednarski.

To prawda. Kolejny łęczycki 
taksówkarz, Jan Sobczak, w 

zawodzie też jest ładnych 
parę lat.

- Dokładnie 35 – sły-
szymy od pana 

Jana. - Przy-
zwyczaiłem się. 
Ta robota wcią-
ga. Nie wiem, 
czy będę tak-

sówkarzem tak 
długo jak Józek, 
ale póki co nie 
rezygnuję. Po-
dobnie jak mój 
starszy kolega 

po fachu, także nie 
lubię bezczynnie sie-

dzieć w domu. 
(stop)

Na ulicy Kutnowskiej w 
Piątku brakuje oznakowanych 
przejść dla pieszych – mówią 
mieszkańcy. Szczególnie 
naprzeciw sklepu spożywczego 
(przy numerze 77) brak 
takiej zebry jest najbardziej 
odczuwalny. Do spożywczaka 
codziennie z okolicznych 
domów jednorodzinnych chodzi 
wielu. Kierowcy nie zawsze 
stosują się do przepisów. Często 
na tym odcinku przekraczana 
jest dozwolona prędkość. 
- Jest niebezpiecznie – mówi 
Wojciech Błaszczyk, który 
często przechodzi przez ulicę 
w niedozwolonym miejscu. - 
Walka o te pasy trwa już latami. 
Nie wiemy dlaczego przejście 
naprzeciwko sklepu nie może 
być wymalowane. 
- Na ul. Kutnowskiej pasy są 
jedynie przy rynku i przy 
szkole. To za mało. Przecież 
na całej długości tej ulicy, w 
stronę Piekar, jest wiele domów. 
Jak ci ludzie mają w sposób 
bezpieczny, nie ryzykując 
własnym życiem, przechodzić 
przez ulicę na zakupy? - pyta 
Piotr Sierakowski. 
Krzysztof Lisiecki, wójt 
Piątku, nie ma dobrych 
informacji.
- Przejście dla pieszych 
naprzeciwko sklepu nie może 
zostać wymalowane, ponieważ 
tylko z jednej strony tej ulicy jest 
położony chodnik – słyszymy. 
- Gdyby po obydwu stronach 
były trotuary, to co innego. 
Rozumiem mieszkańców, 
ale na razie nic nie można 
w tej sprawie zrobić. Koszty 
położenia chodnika są dla 
zarządcy drogi zbyt wysokie. 

(stop)

Wraz z rozpoczęciem nowego roku publiczna ubikacja w centrum 
Grabowa została zamknięta. Czy lokalnej władzy zabrakło pieniędzy na 
utrzymanie przybytku? 

W urzędzie dowiedzieliśmy się, że toaleta będzie działać. Została cza-
sowo zamknięta z powodu kontuzji jakiej w czasie zabawy sylwestrowej 
nabawiła się mieszkanka Grabowa, która odpowiada 
za wc. Jedna z petard trafiła pracownicę 

urzędu w nogę.
- Z powodu tego nieszczęśliwe-

go wypadku pani nie może się 
poruszać i dlatego toaleta jest 
nieczynna. Mamy nadzieję, 
że szybko wydobrzeje. Nie 
przewidujemy zamknięcia 
publicznego szaletu, choć za-
potrzebowanie nie jest duże. 
Do mieszkańców, którzy w 

okresie choroby naszej pra-
cownicy nie mogą korzystać z 

toalety, apelujemy o cierpliwość – 
mówi sekretarz Janusz Jagodziński. 

Piesi 
ryzykują 
życiem

Sylwestrowa kontuzja, toaleta zamknięta

Po drugiej 
stronie 
ulicy 
brakuje 
chodnika

Ci, którzy 
chcieli w 
ubiegłym 
tygodniu 
skorzystać z 
publicznej 
toalety, musieli 
niestety 
pocałować 
klamkę

Najstarszy 
taksówkarz 
w Polsce

Józef Bednarski taksówkarzem 
jest już 54 lata. Powiedział 
nam, że kocha ten zawód
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Rozpoczęta właśnie budowa 
przy ul. Kaliskiej w Łęczycy spę-
dza sen z oczu lokatorom komu-
nalnego budynku. Powód? Plac 
budowy jest w bardzo bliskiej 
odległości od domu zamieszka-
nego przez 10 rodzin. Lokatorzy 

LOKATORZY SĄ ZANIEPOKOJENI. PYTAJĄ O INWESTYCJĘ

Budują tuż pod oknami
ŁĘCZYCA

GRABÓW

martwią się tym, że tuż pod 
oknami będą mieli pawilon 
usługowy.

- Nikt nas nie informował o tej 
budowie. Jesteśmy zaskoczeni, że 
budowany pawilon jest tak blisko 
naszego domu. Z tego co się dowie-
dzieliśmy, to w planach jest budowa 
kolejnego pawilonu z drugiej strony. 
Zostaniemy otoczeni obiektami 
handlowymi. Spokoju nie będzie 
– mówi Agnieszka Wiśniewska, 
lokatorka komunalnego domu. 

Emocji nie ukrywa kolejny loka-
tor, Milan Królak. 

- Mnie najbardziej denerwuje to, 
że we wszystkich instytucjach w 
których byłem pytać o inwestycję, 
bezradnie rozkładają ręce a lokator-
skie sprawy nikogo nie interesują. 
Jesteśmy traktowani przedmioto-
wo, tylko dlatego, że nie jesteśmy 

właścicielami mieszkań – mówi M. 
Królak.

Pan Milan w tym miesiącu chce 
wykupić lokal.

- Wtedy moja pozycja będzie 
silniejsza. O wykup mieszkań 
starają się jeszcze inni lokatorzy. 
Mam nadzieję, że odpowiednie 
instytucje nie będą nas już trakto-
wać z lekceważeniem. Ta budowa 

mocno skomplikowała nasze życie. 
Już teraz nie można wjechać samo-
chodami na podwórko. Mnie już 
dwa razy okradli auto, które stoi na 
ulicy. Na razie jest jeszcze szansa, 
aby przesunąć pawilon handlowy. 
Fundamentów jeszcze nie budują. 
Zostały jedynie wykonane wykopy.

Lokatorzy powiedzieli nam, że 
teren pod budowę pawilonu właści-

ciel otrzymał od miasta w zamian 
za wyburzenie starych komórek i 
uporządkowanie terenu. 

- Pawilon buduje właściciel jednej z 
kamienic na placu Kościuszki. Na mie-
ście chodzą takie plotki, że na parterze 
ma się mieścić zakład pogrzebowy. 
Oby to się nie potwierdziło... -  mówi 
Anna Królak, małżonka pana Milana.

(stop)

Lokatorzy sprzeciwiają się budowie 
pawilonu handlowego tuż pod ich 
oknami

Po ponad 30 latach urząd 
gminy w Grabowie 

doczekał się remontu. Bu-
dynek z zewnątrz zmienił 
się nie do poznania. 
Nowa elewacja wyróżnia 

się na tle innych domów. 
Niektórzy mieszkańcy 
krytykują to, że na remont 
urzędu władze przezna-
czyły sporo pieniędzy. Ile 
dokładnie kosztowała ta 
inwestycja?

- Na re-

mont wydaliśmy prawie 240 tys. zło-
tych – informuje Janusz Jagodziń-
ski, sekretarz gminy Grabów. - Od-
nowiona została elewacja, docieplone 
stropy, wyremontowany dach, rynny, 
wymieniona została część starych, 
drewnianych okien. Poza tym zrobio-
ny został od strony podwórza podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja na pewno została zauważona 
przez mieszkańców. Tym bardziej, że na 
elewacji zamontowane zostały duże litery 
z nazwą Urząd Gminy w Grabowie. Herb 
jest podświetlany.

- Władze wydają tyle pieniędzy 
na remont urzędu a wo-

kół, nawet w centrum 
Grabowa, stoi tyle 

ruin. Niektóre stare 
kamienice mogą 

w każdej chwili 
się przewrócić. 
Już dawno po-
winny zostać 
wyburzone. 
Pieniądze 
powinny 
też pójść na 

wyremontowa-
nie co najmniej 

jednej gruntowej 
drogi. Chodniki 

są krzywe, można 
sobie nogi połamać. W 

centrum ryneczek straszy. Zniszczone 
ławki, kosze na śmieci. Wstyd. No, ale 
przecież urząd musi się prezentować – 
mówi pani Wiesława, którą spotkaliśmy 
na ul. Przedrynek. 
Sekretarz gminy nie ukrywa, że po od-
nowieniu elewacji urzędu spodziewał się 
wielu komentarzy... również tych negatyw-
nych. 
- Jak urząd nie był remontowany, to 

ludzie mówili, że wygląda fatalnie. Jak 
został odnowiony, to pojawiają się ko-
mentarze, że wydaliśmy niepotrzebnie 
zbyt dużo pieniędzy. Prawda jest taka, 
że wszystkim po prostu się nie dogo-
dzi. A jeżeli chodzi o najpotrzebniejsze 
inwestycje, to na pewno zostaną zreali-
zowane – usłyszeliśmy od sekretarza 
Jagodzińskiego. 

(stop)

Odnowiony urząd  kole (niektórych) w oczy

Tak prezentuje się 
teraz odnowiony 
urząd w Grabowie. 
Remont zakończył 
się pod koniec 
ubiegłego roku.

Jedna ze zrujnowanych 
kamienic przy ul. 
Przedrynek

Janusz Jagodziński, 
sekretarz gminy 
Grabów, przyznaje, 
że po odnowieniu 
urzędu spodziewał 
się wielu 
komentarzy
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Po raz pierwszy odbył się w Łęczycy ogólnopolski turniej 
Frisbee – Boruta Cup. Ta nowa dyscyplina sportu – modna 
w Stanach Zjednoczonych – cieszy się w naszym kraju 
coraz większym zainteresowaniem. Organizatorzy liczą 
na to, że w królewskim mieście turnieje frisbee odbywać 
się będą cyklicznie. Nasz fotoreporter podpatrywał 
zawody. Emocji nie brakowało.

tekst i fot. Igor Dziedzic

Z USA DO ŁĘCZYCY

Frisbee, czyli sztuka rzucania spodkiem
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Frisbee, czyli sztuka rzucania spodkiem
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 15: Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

Gołąbki z pieczarkami
Do zrealizowania przepisu na gołąbki z grzybami będziesz 
potrzebowała następujących składników:
• 1 duża główka kapusty pekińskiej, 
• 1 woreczek kaszy gryczanej (albo 20 dag mięsa mielonego 
i 1/3 woreczka ryżu), 
• 2 jajka, 
• 40 dag pieczarek albo 20 g grzybów mrożonych, 
• włoszczyzna, 
• 1 cebula, 
• sól, 
• pieprz. 
Sposób przygotowania: Oddzielone od sałaty duże liście 
należy obgotować. W tym czasie gotujemy kaszę bądź ryż 
i pozostawiamy je do ostygnięcia. Pieczarki bądź grzyby 
leśne należy podsmażyć razem z pokrojoną w kostkę cebu-

lą. Kolejnym krokiem 
będzie wymieszanie 
kaszy bądź ryżu z mię-
sem z grzybami, do-
danie do nich 2 jajek 
i połączenie wszyst-
kich składników. Na 
liściach kapusty ukła-
damy farsz i zawijamy 
go. Gołąbki należy 

włożyć do brytfanny, dodać do nich wodę i włoszczyznę. 
Całość gotujemy na wolnym ogniu jeszcze przez około 70-
80 minut. Na bazie bulionu warzywnego możemy następnie 
przygotować sos pomidorowy, dodając do niego koncentrat 
i łyżkę mąki.

Sałatka afrykańska - egzotyczna pyszność
* Masz ochotę na coś naprawdę egzotycznego? Przygotuj so-
bie sałatkę afrykańską. Jest bardzo smaczna i pewnie nigdy 
nie miałaś w ustach takiego połączenia różnych składników. 
Przygotuj:
• 1,5 szklanki ryżu 
• 10 dag fistaszków 
• 10 dag rodzynek 
• 3 banany 
• pęczek szczypiorku i natki 
• sok z cytryny 
• sól 
A na sos do sałatki:
• słoik majonezu 
• śmietankę 
• łyżeczkę curry 
• łyżeczkę pieprzu cayenne 
• sok z cytryny 
• łyżeczkę musztardy 
Krok 1: Najpierw gotowanie ryżu. Pamiętaj, że wrzątek 

powinien być osolony. Odcedź 
ryż i przelej go zimną wodą. 
Krok 2: Dodaj do niego posieka-
ną zieleninę, pokrojone banany, 
fistaszki i rodzynki. Dopraw 
sokiem z cytryny oraz solą. 
 
Krok 3: Pora na przepis na sos do 
sałatki. Jest bardzo prosty, po pro-
stu wymieszaj wszystkie składniki. 
 
Krok 4: Uwaga, sosu nie dodawaj do słodkiej sałatki afry-
kańskiej. Podaje się go oddzielnie. Każdy gość polewa sobie 
pyszne danie taką ilością dodatku, na jaką ma ochotę. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Zapach gotowanej kapusty, brukselki czy kalafiora nie 
należy do przyjemnych. Przechodzą nim łatwo zasłony i 
firanki. Nawet po solidnym wywietrzeniu woń tych warzyw 
utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas. Można ją zmniejszyć 
dodając do gotujących się warzyw kapustnych kawałek 
skórki od chleba, bułki albo kawałek węgla drzewnego. 
Te dodatki w znacznym stopniu neutralizują przykrą woń 
tych warzyw w czasie gotowania, nie wpływają natomiast 
na ich smak. 

ROZMAITOŚCI
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Zarz¹d Gminy ZOSP RP
GOK w Œwinicach Warckich
Szko³a Podstawowa w Œwinicach Warckich
Szko³a Podstawowa w Piaskach
Gimnazjum w Œwinicach Warckich

WSPÓ£ORGANIZATORZY:

ORGANIZATOR

ZAPRASZAMY
NA 

UROCZYSTE OTWARCIE

 

 13-01-2013 r.
SALA OSP W ŒWINICACH WARCKICH

 XXI FINA£U WIELKIEJ 
ORKIESTRY

ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
DATA:
MIEJSCE: 

17.15 Uroczyste rozpoczecie (parad 
orkiestry dêtej OSP Stemplew)

17.30 Wystêpy Gimnazjum „Ma³a 
Pozytywka”

18.00 Licytacja WOŒP

19.00 Loteria

20.00 „Œwiate³ko do nieba” - pokaz 
sztucznych ogni - zakoñczenie WOŒP

W PROGRAMIE

SOSW Stemplew OSP Œwinice Warckie
OSP Stemplew

Biblioteka uczestnicząc w II 
rundzie Programu Rozwoju Bi-
bliotek realizowanego w Polsce 
przez Fundacje Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, 
przystąpiła do Konkursu Gran-
towego Aktywna Biblioteka i 
otrzymała grant w wysokości 
5  000 zł  na realizację  projektu 
„Ciekawe miejsca – Ciekawi 
ludzie – Nowe smaki” czyli cykl 
spotkań z podróżnikami. Pro-
jekt będzie realizowany wspól-
nie z PTTK „Ziemia Łęczycka” 
od 1 stycznia do 31 maja 2013 
r. w MiPBP w Łęczycy. W 
ramach projektu miłośnicy 
podróży spotkają się z Zofią 

Suską - styczeń i marzec, która 
opowie o Etiopii i Birmie,  Paweł 
Czarnecki w lutym opowie 
o Iraku. W kwietniu Andrzej 
Tratkiewicz zabierze nas w 
podróż po Skandynawii, zaś w 
maju zapraszamy na tanią wy-
cieczkę po Europie z  Marzeną 
Filipczak. 

Poczuj zapach Etiopii 
– przyjdź do biblioteki
Na pierwsze spotkanie „Etio-
pia atrakcyjna” z Zofią Suską 
zapraszamy już 10 stycznia 
2013 r. na godzinę 17.00 do 
Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Łęczycy – 
ul. M. Konopnickiej 11 A.

W Kościele Św. Andrze-
ja w Łęczycy odbył się 
wczoraj Koncert Lau-
reatów III  Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek HEJ W 
DZIEŃ NARODZENIA.
Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek miał miejsce 20 
grudnia 2012 roku w 
Domu Kultury w Łęczycy. 
Nad Koncertem Honoro-
wy patronat objął Bur-
mistrz Miasta Łęczyca  i 
Dziekan ks. Sławomir 
Sobierajski, proboszcz 
parafii Św. Andrzeja w 
Łęczycy. W przeglądzie 
wzięło udział 60 solistów 
i zespołów z północnej 
części naszego woje-
wództwa. 
Po burzliwych obradach 
jury postanowiło przy-
znać następujące nagro-
dy: 
W kategorii do 13 lat: 
I miejsce - Weronika 
Kołodziejczyk
II miejsce - Magdalena 
Tomecka
III miejsce - Justyna Cie-
płucha
Wyróżnienia: WIktoria 
Jabłońska, Justyna Tom-
czyńska, Maja Ciesielska, 
Krzysztof Kowalski, Ola 
Chrzanowska.
Kategoria zespoły:
I miejsce - Zespół MELO-
DYJKA
II miejsce - Schola BEATI 
PUER
III miejsce - zespół CA-
THARSIS
Wyróżnienia: zespół 
MERSY, GRODZKA 
BAND.
Kategoria powyżej 13 lat: 
I miejsce - Monika Kacz-
marek 
II miejsce - Kinga Gajda 
III miejsce - Martyna 
Drzewiecka
Wyróżnienia: Inez 
Olczak,Katarzyna Maj-
chrzak.
Nagrodę Burmistrza 
Miasta Łęczyca otrzyma-
ła Inez Olczak. Nagrodę 
Wójta Gminy Łęczyca 
przyznano Zespołowi 
ALLEGRO. Kinga Gajda 
otrzymała nagrodę 
Dziekana Dekanatu 
Łęczyckiego. Nagroda 
Dyrektora Domu Kultury 
powędrowała do Oli 
Chrzanowskiej.
 
Kolejne wydarzenie, 
na które Dom Kultury 
serdecznie zaprasza to 
promocja albumu fotogra-
ficznego  w naszym mie-
ście SKARBY ŁĘCZYCY . 
Impreza odbędzie się  31 
stycznia o godz. 18.00 
w DK. Autorem książki 
jest  Ryszard Sierociński. 
Podczas imprezy będzie 
można kupić album w 
promocyjnej cenie 35 zł. 

Kutnowski Dom Kultury zapra-
sza na wystawę Klasycy sztuki 
– Pablo Picasso. Grafiki. 
Wernisaż odbędzie się 16 
stycznia godz. 18.00 w gale-
rii KDK. Wystawa czynna co-
dziennie w godz. 16.00 – 20.00 
do 28 lutego. Na ekspozycję 
składają się 44 grafiki Pabla 
Picassa pochodzące ze zbio-
rów prywatnego kolekcjonera 
sztuki – Dariusza Matyjasa.
Pablo Picasso należy do naj-
wybitniejszych artystów XX 
wieku. Grafika stanowi jedną 
z dyscyplin, którymi się zaj-
mował. Uprawiał wiele jej od-
mian: mezzotintę, akwatintę, 
drzeworyt, linoryt, preferując 
jednak litografię i akwafortę. 
Przyjmuje się, że podczas dłu-
giego życia artysty powstało 
około 2000 grafik autorskich 
– poczynając od schyłku 

XIX wieku niemal do samej 
śmierci. Na wystawie obej-
rzeć będzie można akwaforty, 
litografie, linoryty i serigrafie 
ze słynnego cyklu Vollarda z 
1933, cyklu Korrida i Bacha-
nalia, litografie z cyklu Wojna 
i Pokój oraz teki erotycznej 
z 1969 roku. Część prac sy-
gnowana odręcznie przez 
Picassa, część podpisana na 
matrycy.

Koncert 
kolęd 
i pastorałek

Picasso w galerii KDK

Etiopia w... bibliotece

W hali sportowej przy SP nr 4 w Łęczycy w ramach kolejnego fina-
łu WOŚP zorganizowany zostanie 13 stycznia  w godz. 9-11 turniej 
rodzinny.  W każdym trzyosobowym zespole musi wziąć udział 
przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 16. Podczas turnieju 
rozgrywane będą konkurencje zręcznościowe, sportowe, quiz. 
Natomiast 11 stycznia w Ambulansie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie można oddać krew 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ambulans 
będzie ustawiony na parkingu przy Urzędzie Miejskim w 
Łęczycy (ul. M. Konopnickiej 14) w godz. 8.00-11.00. Zagrajmy 
razem DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ SENIORÓW! 
Sztab WOŚP w Łęczycy będzie się mieścił w urzędzie miejskim 
– ul. Konopnicka 14, pokój 30, tel. 24 7210343

11 styczeń
piątek
16:30  Frankenweenie
 rodzaj filmu: komedia
18:15  Gambit, czyli jak ograć króla
 rodzaj filmu: komedia
20:15  Hobbit: Niezwykła podróż 
(2D napisy)
 rodzaj filmu: fantasy

12 styczeń
sobota
16:30  Frankenweenie
 Kutnowski Dom Kultury 
   rodzaj filmu: komedia
18:15  Gambit, czyli jak ograć króla
 rodzaj filmu: komedia

20:15  Hobbit: Niezwykła podróż   
 (3D dubbing)
   rodzaj filmu: fantasy

13 styczeń
niedziela
16:30  Frankenweenie
 Kutnowski Dom Kultury 
   rodzaj filmu: komedia
18:15  Gambit, czyli jak ograć króla
 Kutnowski Dom Kultury 
   rodzaj filmu: komedia
20:15  Hobbit: Niezwykła podróż   
 (2D napisy)
 Kutnowski Dom Kultury 
   rodzaj filmu: fantasy

Repertuar kina Kutnowskiego Domu Kultury 
na najbliższy weekend

INFORMATOR

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO
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Volkswagen Polo 1.2 
TSI 105km to ciekawa 
propozycja dla kierowców 
poszukujących 
kompaktowego auta o 
bardzo dobrych osiągach 
i przyzwoitym spalaniu. 
Dodatkowo auto można 
doposażyć w skrzynię DSG.

Dynamiczna sylwetka nowego 
Volkswagena Polo może się po-
dobać.  Wymiary nowego Polo się 
zwiększyły. 

Wnętrze jest  nowocześnie za-
projektowane oraz wykonane z 
dobrej klasy materiałów. Uwagę 
przykuwa konsola centralna, zwró-
cona delikatnie w stronę kierowcy, 
wykonana z przyjemnych w dotyku 
tworzyw z wzorcową ergonomią. 
Wnętrze Polo można uznać za 
dobrą kopię wnętrza VW Golfa 7, 
z wszelkimi jej zaletami. Testowa 
wersja posiadała podłokietnik z 
dobrą regulacją, tempomat, klima-
tyzację . Również przód auta bardzo 
przypomina przód Golfa 7. Światła 
tyłu i przodu nawiązują do gamy 
aut VW i stają się symbolem roz-
poznawczym nowej innowacyjnej 
gamy volkswagenów. Fotele w Polo 
są wygodne i mają bardzo dobre 
trzymanie boczne. 

VW Polo 1.2 TSI 105KM 
Najnowszy silnik VW 1.2 TSI 

o mocy 105 KM to wydajna 
i nowoczesna jednostka. ESP 

można odłączyć po naciśnięciu 
przycisku. 

Maksymalny moment obroto-
wy 175 Nm jest dostępny już przy 
1.550 obr./min zapewnia dosko-
nałą elastyczność i bardzo dobre 
osiągi. Kultura pracy silnika jest 
dobra, porównywalna z jednostką 
1.4 TSI.

Przyspieszenie do 100 km/h 
zajmuje nowemu Polo jedynie 9,7 s, 
prędkość maksymalna 190 km/h. 
Dzięki precyzyjnej 6-stopniowej 
manualnej skrzyni biegów, nawet 
przy szybkiej autostradowej jeździe, 
silnik ma stosunkowo niskie obroty, 
zachowując dodatkowo umiar w 
zużyciu paliwa.

 5,3 l / 100 km w trasie, o ile nie 
przekraczamy 120 km/h.  Średnie 
zużycie wynosi ok 6l/100 km. W 
ekonomicznej jeździe pomaga 
system informujący zmianę biegu.  

Samochód jest lekki ( 1088 kg ) a 
prowadzi się nadzwyczaj stabilnie 
i pewnie. Jazda po nierównościach 
również nie pozwala na marudze-
nie, zawieszenie Polo ( podobnie 
jak Golfa ) to bardzo udany kom-
promis pomiędzy komfortem a 
bezpieczeństwem. Dynamiczna 
jazda po autostradzie z prędko-
ściami 140-160 km/h VW Polo 
świetnie sobie radzi w takich 
warunkach!

Ekonomiczny, komfortowy samo-
chód o bardzo dobrych osiągach.

Auto można obejrzeć, dowie-
dzieć się szczegółów i zakupić u 
najlepszego dealera marki VW, w 
firmie Idczak-Krotoski-Cichy w 
Zgierzu.

Szybki i Ekonomiczny
REKLAMA
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W przedsylwestrowy weekend policjanci zostali powiadomieni przez 
właściciela prywatnej posesji z  Łęczycy, o zatrzymanym mężczyźnie wyno-
szącym z jego pomieszczeń butlę gazową. Przybyły na miejsce patrol przejął 
włamywacza, którym okazał się 19-letni mieszkaniec Łęczycy. Policjanci z 
wydziału kryminalnego od razu przystąpili do zabezpieczania i zbierania 
dowodów i ustalili, że wcześniej mężczyzna co najmniej dwukrotnie na 
terenie Łęczycy włamał się do prywatnych budynków dokonując kradzieży 
różnych przedmiotów: we wrześniu 2012 r. z domku na terenie ogródków 
działkowych skradł elektronarzędzia, a w listopadzie dwa dorosłe indyki. 
Łącznie wyrządził szkody w wysokości niemal 1200 zł. Za kradzież z wła-
maniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.   

 (stop)

Na pl. Kościuszki w Łęczycy podczas im-
prezy sylwestrowej na szczęście nie doszło 
do żadnych wypadków spowodowanych 
złym obchodzeniem się z fajerwerkami – 
informują służby porządkowe. Nie było rów-
nież upojonych alkoholem, którzy potrzebo-
waliby pomocy ambulatoryjnej w szpitalu. 
Tomasz Olczyk, komendant straży miejskiej 
w Łęczycy, powiedział nam, że tegoroczny 
sylwester był najspokojniejszy od kilku 
lat. Dariusz Kupisz, z łęczyckiej drogówki, 
również mówi o spokojnym okresie sylwe-
strowym na drogach. Wypadków nie było. 
Zatrzymano jedynie dwóch kierowców pod 
wpływem alkoholu. Strażacy także mieli 
mało pracy. Do pożarów wywołanych odpa-
lanymi racami na szczęście nie doszło. 

(stop)

ŁĘCZYCA, 
NOWE OSTROWY

Policjant strzelał 
do pijanego kierowcy

Prokuratura w Łęczycy 
prowadzi śledztwo w 
sprawie strzałów z broni 
palnej oddanych przez 
policjanta

Prokuratura Rejonowa w Łę-
czycy po raz pierwszy prowadzi 
śledztwo w sprawie policyjnej 
strzelaniny. W Nowych Ostro-
wach (pow. kutnowski) pijany 
kierowca próbował przejechać 
jednego z funkcjonariuszy.

Do zdarzeń doszło podczas 
rutynowej nocnej kontroli dro-
gowej. Funkcjonariusze z ko-
misariatu w Krośniewicach 
spostrzegli jadącego slalomem 
opla. Kierowca nie reagował na 
wydawane polecenia do zatrzy-
mania. Wręcz przeciwnie, nagle 

przyspieszył.  Policjanci ruszyli 
w pościg za pojazdem. W miej-
scowości Grodno mundurowi 
wyprzedzili uciekiniera. Jeden 
z policjantów wysiadł z radio-
wozu i próbował zatrzymać po-
jazd. Gdy policjant podchodził 
do samochodu, kierujący vectrą 
gwałtownie ruszył i potrącił 
mundurowego, który upadł na 
ziemię. Inny funkcjonariusz z 
patrolu oddał w górę strzały 
ostrzegawcze. To nie poskut-
kowało. Kierowca ponownie 
próbował przejechać policjanta. 
Wówczas funkcjonariusz strze-
lił dwukrotnie w jego kierunku. 

- Młody człowiek zatrzymał 
się lecz nadal nie chciał wyjść 

z pojazdu. Policjanci wybijając 
boczną szybę otworzyli drzwi 
i obezwładnili mężczyznę. Na 
skutek strzałów nie odniósł  ob-
rażeń ciała. Piratem drogowym 
okazał się 26-letni mieszkaniec 
powiatu kutnowskiego. Był agre-
sywny. Jego zachowanie wska-
zywało, że mógł być w stanie 
nietrzeźwym. Z uwagi na to, że 
odmówił poddania się badaniu 
na zawartość alkoholu została od 
niego pobrana krew. Noc spędził 
w policyjnym areszcie – mówi 
Paweł Witczak, rzecznik prasowy 
kutnowskiej policji. 

Okoliczności zdarzenia wyja-
śniają kutnowscy policjanci pod 
nadzorem Prokuratury Rejono-

wej w Łęczycy, która ostatecznie 
podejmie decyzję w sprawie 
kwalifikacji prawnej zarzutów 
postawionych zatrzymanemu 
mężczyźnie.

- To pierwsza taka sprawa. 
Na razie prowadzimy śledztwo 
w sprawie pijanego kierowcy. 
Postawione zostały dwa zarzu-
ty: celowego uszkodzenia ciała 
policjanta, uderzył go bokiem 
samochodu. Grozi za to do 3 lat 
pozbawienia wolności. Drugi 
zarzut, to kierowanie w stanie 
nietrzeźwości. 26-latek już był 
skazany za prowadzenie samo-
chodu pod wpływem alkoholu. 
Teraz za taki czyn grozi mu 5 
lat – informuje Monika Piłat, 

szefowa prokuratury w Łęczycy.
Jak się dowiedzieliśmy funk-

cjonariusze z Biura Spraw We-
wnętrznych prowadzą rów-
noległe śledztwo i badają, czy 
mundurowy nie przekroczył 
uprawnień.

- Śledztwo BSW na pewno 
będzie wnikliwe. Sprawdzą, czy 
policjant mógł użyć broni. Pro-
kuratura mogłaby również pro-
wadzić takie śledztwo, gdyby 
26-latek złożył zawiadomienie 
w którym poskarżyłby się na po-
licjanta, który do niego strzelał. 
Póki co tego nie zrobił – mówi 
prokurator Piłat. - Młodzieniec 
będzie miał dozór policyjny.

tekst i fot. (stop)

19-letni złodziej 
ujęty przez 
mieszkańca

Spokojny sylwester
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• Sprzedam Huśtawkę Fisher Price - Posiada 
ona uspokajające melodyjki z regulacją gło-
śności oraz regulowaną prędkość bujania. 
Stan idealny - 508 359 989

• Remonty i wykończenia tel: 794 751 421  tel:  
511 682 670

• Sprzedam Audi A6 V6 2,6 w gazie WARTO!!!

 

• Mam do sprzedania super autko. Bezwy-
padkowe, po wymianie oleju oraz rozrządu. 
Nigdy mnie nie zawiodło. Dodaję komplet 
opon zimowych. Kierowca niepalący. Gdy-
by nie trudna sytuacja materialna rodziny 
samochód w dalszym ciągu by nam służył. 
Sprawdza się idealnie w dłuższych trasach. 
Tylne szyby przyciemniane co dodaje autku 
charakteru. 782 166 997

• Sprzedam bramę 4 metry plus 1 metr furtka 
plus trzy słupki solidnie wykonana nowa. Tel: 
510 387 523

 

• Mam do sprzedania przyczepę d 47 trój-
stronnego wywrotu na jeden tłok przyczepa 
ma podłogę z blachy 3mm nowa instalacja 
elektryczna, nadstawki 25 cm ,jest zarejestro-
wana. TEL: 609 770 769

• Sprzedam wałki polowe gładkie (posiewne) 
TEL: 697-386-623

• Sprzedam: Volkswagena Sharana Z Nie-
miec,6 bieg,1.9TDI 90PS 2004 , Auto obecnie 
w Polsce, jestem właścicielem pojazdu, co 
jakiś czas przyjeżdżam do Polski, stan auta 
bardzo dobry,wszystko działa jak należy, 
dbam o wszystkie bieżące wymiany w autory-
zowanych serwisach w Niemczech. W środku 
czyste i zadbane. Obecnie zimowe opony na 
felgach stalowych, mam jeszcze letnie na 
aluminiowych. Rok produkcji: 2004, 245000 
km, Moc: 90 KM, Pojemność skokowa: 1900 
tel: 785 361 002

• Mam do sprzedania piękne audi A3 1.8 tur-
bo 150 KM z przebiegiem 149000 tys, sprowa-
dzone do Polski rok temu, jestem pierwszym 
właścicielem w kraju. Jestem mechanikiem 
dlatego w samochodzie został wymieniony 
rozrząd, wszystkie filtry, oleje, płyny, świece, 
klocki i wszystko co wymagało wymiany, 
możliwość obejrzenia samochodu na kanale 
na miejscu. Naprawdę bardzo ładne audi w 
tej wersji silnikowej, nie zmęczone, auto w 
stanie idealnym zarówno mechanicznie jak 
i wizualnie. Nie wymaga żadnego wkładu 
finansowego. A3 świeżo po przeglądzie i OC! 
Naprawdę polecam ponieważ ciężko znaleźć 
1.8 turbo w takim stanie. 783 692 788 

• Zamienię mieszkanie na domek jednoro-
dzinny do remontu – tel. 605-696-195

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

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



•  Kierowca kat.CE -transport międzynarodowy
• Pracownik działu zaopatrzenia
• Przedstawiciel handlowy
• Maszynista pojazdu trakcyjnego
• Elektroautomatyk
• z-ca głównej księgowej 

• przedstawiciel oświatowy 
• krojczy
• Specjalista d/s logistyki
• automatyk  
• programista PHP/JS/MS SQL
•  licencjonowany pracownik ochrony/Ilub IIst/

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY
ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca ,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 OGŁOSZENIA DROBNE

Kierowca C + E
Wykształcenie minimum zawodowe, prawo 
jazdy kategorii C + E, doświadczenie zawo-

dowe 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 zawodo-

we 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 obowiąz-
ków 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 doświad-
czenie 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 wyro-
bienia 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 elektro-
mechanicznych, 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 automa-
tyki 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 rozpo-
częte studia wyższe, mile widziana znajo-
mość 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)

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie/wyższe, komunika-
tywność, 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)

Specjalista do obsługi przesiewacza
Wykształcenie minimum zawodowe, prawo 

jazdy kat. B, uprawnienia mechanika
P.P.H.U. „MARKOPOLO”

99 – 107 Daszyna, Drzykozy 8
tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Murarz
Uprawnienia murarskie, do obowiązków 

zatrudnionej osoby należeć będą prace na 
terenie firmy

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
99 – 107 Daszyna

Łubno 63 B
tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Specjalista do obsługi kruszarki 
stożkowej

Wykształcenie minimum zawodowe, prawo 
jazdy kat. B, uprawnienia mechanika

P.P.H.U. „MARKOPOLO”
99 – 107 Daszyna

Drzykozy 8
tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Sprzedawca w stacji paliw
Wykształcenie średnie, umiejętność obsługi 

kasy fiskalnej, pracownik odpowiadał 
będzie za obsługę klienta oraz czystość 

na stacji paliw
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

99 – 107 Daszyna
Łubno 63 B

tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Mechanik samochodów osobowych
Wykształcenie zawodowe mechaniczne, 

prawo jazdy kat. B, pracownik zobowiązany 
będzie do naprawy samochodów osobo-

wych oraz ciągników rolniczych
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
99 – 107 Daszyna, Łubno 63 B

tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Pomoc księgowej
Wykształcenie średnie, wymagane do-

świadczenie w zawodzie oraz uprawnienia 
do prowadzenia księgowości

P.P.H.U. „MARKOPOLO”
99 – 107 Daszyna, Drzykozy 8

tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Kucharz
Wykształcenie zawodowe – gastronomicz-
ne, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w 

przygotowywaniu posiłków oraz obsłudze 
baru

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
99 – 107 Daszyna

Łubno 63 B
tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Kierownik gospodarstwa rolnego
Wykształcenie wyższe – inżynier (rolnic-

twa, ochrony środowiska bądź kierunków 
pokrewnych), prawo jazdy kat. B

G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.
99 – 107 Daszyna

Łubno 63 B
tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Kierownik stacji paliw
Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie na stanowisku kierownika/ 

brygadzisty
G.P. „KASZTELAN” Sp. z o.o.

99 – 107 Daszyna
Łubno 63 B

tel. 601 235 171 lub 24/389 19 67

Oferty pracy zamknięte:                      
Szwaczka

Umiejętność szycia odzieży, znajomość 
obsługi maszyny

Informacja pok. 1 lub 2

Krajowe oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności:
Sprzątaczka

Wykształcenie podstawowe, umiejętność 
wykonywania prac porządkowych, posiada-
nie 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

OGŁOSZENIA
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Zawodnicy z KS Hurtap z sukcesem rozpoczęli pierwsze mecze 
eliminacyjne do Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-16. Łęczycanie w 
Unisławiu pokonali swoich przeciwników, stając się liderami Centralnej 
Regionalnej Ligi Juniorów U-16. 

Drużyna łęczyckich futsalowców zwyciężyła z zespołem TAF-em 
Toruń 3:1. Pokonali również drużynę gospodarzy-  Unisław Team - PBDI  
7:5. Hurtapowcy zremisowali z UKS-u CityZen Futsal Club Poznań 1:1. 
KS. Hurtap z siedmioma punktami stanął na czele drużyn walczących o 
spotkania finałowe.  Następna kolejka eliminacji Centralnej Regionalnej 
Ligi Juniorów U-16 odbędzie się 20 stycznia w Poznaniu.

(stop)

W Piątku odbył się V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt. W tym roku o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 
rywalizowały zespoły: Białoruś 1, Białoruś 2, MKS Dąbrowa Górnicza, 
Dargfil Tomaszów Mazowiecki, Abis SP64 Łódź i KS Dziewiątka Łódź. 
Wszystkie mecze Turnieju rozegrane zostały na boisku głównym hali 
sportowej przy ulicy Szkolnej.  
Po emocjonujących i trzymających w napięciu meczach zwyciężyła 
drużyna KS Dziewiątka Łódź. W meczu finałowym dziewczęta z “Dzie-
wiątki” pokonały Białorusinki 3:1.  

Klasyfikacja V Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatko-
wej Dziewcząt 
1. KS Dziewiątka Łódź 
2. Białoruś 1 
3. ABIS SP64 Łódź. 
4. DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 
5. Białoruś 2 
6. MKS Dąbrowa Górnicza.
MVP turnieju - Agata Kucharczyk 
Najlepsza rozgrywająca - Nastyna Shash 
Najlepsza atakująca - Polina Tsvirko 
Najlepsza blokująca - Karolina Szmigielska 
Najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn: 
Reprezentacja ABIS SP64 Łódź - Zuzanna Berkowska 
Reprezentacja Białorusi 1 - Anna Kowalczuk 
Reprezentacja Białorusi 2 - Anastasia Ażgirej 
Reprezentacja DARGFIL Tomaszów Mazowiecki - Kinga Stronias 
Reprezentacja MKS Dąbrowa Górnicza - Ewelina Ślęzak 
Reprezentacja KS Dziewiątka Łódź - Daria Bilicka 

(stop)

Zakończył się cykl zawodów VII 
Grand-Prix Kutna w Tenisie Stoło-
wym. Rozgrywki wzbudziły duże 
zainteresowanie zarówno wśród 
dorosłych, jak i wśród młodzieży i 
dzieci. Zawody rozgrywano w pięciu 
kategoriach wiekowych: dzieci ze 
szkół podstawowych, gimnazjów, 
młodzież ze szkół ponadgimnazjal-
nych, dorośli oraz oldboye - mężczyź-
ni powyżej 35. roku życia.
W kategorii zawodniczek dorosłych 
zwyciężyła Joanna Pomorska (350 
punktów) przed Renatą Kruczak 
(285pkt.), Judytą Dyczko (270 pkt.) i 
Joanną Jatczak (65 pkt.). Wśród męż-
czyzn najlepszym tenisista stołowym 
okazał się Michał Skowroński (340 
pkt.), który wyprzedził Pawła Mania-
ka (269 pkt.), Adama Jażdżewskiego 
(214 pkt.) 0raz Damiana Wiankow-
skiego (210 pkt.).
W kategorii oldboyów triumfował 
Krzysztof Skowroński (305 pkt.) 
przed Jackiem Włodarczykiem (285 
pkt.), Andrzejem Popielarczykiem 
(256 pkt.) i Januszem Wojnarskim 
(220 pkt.).
W kategorii dziewcząt ze szkół po-
nadgimnazjalnych Grand-Prix wy-
grała Katarzyna Lewandowska (380 
pkt.) przed Magdaleną Karpińską 
(260 pkt.), Angeliką Gorączkowską 
(185 pkt.) i Adrianną Kobus (105 pkt.).
Wśród chłopców z tej kategorii 
wiekowej pierwsze miejsce zajął 
Krystian Maciejczyk (350 pkt.) przed 
Krzysztofem Łuczakiem (300 pkt.), 
Krzysztofem Andrzejczakiem (155 
pkt.) oraz Michałem Plutą (75 pkt.).
W kategorii gimnazjów wśród 
dziewcząt zwyciężyła Julia Matusiak 
(375 pkt.) przed Patrycją Maciejczyk 
(300 pkt.), Edytą Przybysz (275 pkt.) i 
Patrycją Kruczak (235 pkt.).
Wśród gimnazjalistów najlepszy 
okazał się Patryk Witczak (350 
pkt.), który wyprzedził Michała 
Wrzesińskiego (292 pkt.), Patryka 
Cerzniewskiego (240 pkt.) i Kamila 
Frysa (137 pkt.).
Wśród uczennic szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce zajęła 
Ewelina Stasiuk (344 pkt.) przed 
Patrycją Szymańską (315 pkt.), Kingą 
Stasinowską (280 pkt.) i Weroniką 
Kaczmarek (254 pkt.).
Zaś wśród uczniów podstawówek 
triumfował Bartosz Gawrysiak (320 
pkt.), a kolejne miejsca zajęli: Jakub 
Kotliński (280 pkt.), Kacper Wrze-
siński (254 pkt.) i Bartosz Kubiak 
133 pkt.).
19 stycznia rozegrane w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Kutnie zostaną mistrzostwa miasta 
w tenisie stołowym.

Tekst i fot.: rcz

Kiedy to w dalekiej Australii 
i Nowej Zelandii rozpoczął się 
nowy sezon dorosłego tenisa, nasi 
młodzi tenisiści z Łęczycy i Kutna 
wraz z dziećmi z innych miast 
Polski, kończyły na tenisowo stary 
rok, 18 – tym już Wilson Kids Cup 
Łęczyca Open w 2012 roku. Do 
turnieju, który rozegraliśmy we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych od 6 do 10 roku życia, zgło-
siło się około 60 dzieci. Oczywiście 
tradycyjnie najwięcej było na po-
ziomie czerwonym, czyli 7 – 8 lat. 
Dlatego osobno walczyły dzieci 
7 – letnie oraz w dwóch grupach 8 
– latki. Miłym zaskoczeniem była 
10 osobowa rywalizacja 6 – latków 
(niebieskich), wśród których grały 
również 5 – latki. 

Tradycyjnie oprócz dzieci z Łę-
czycy (zawodników MMKT – Łę-
czyca) po raz pierwszy w historii 
Kutna wystąpili mali reprezentanci 
tego miasta, młodzi tenisiści, któ-
rzy od dwóch miesięcy szkolą się 
na zajęciach prowadzonych przez 
MMKT – Łęczyca. Dla nich wszyst-
kich był to absolutny debiut, czyli 
pierwszy kroczek tenisowy. Myślę, 
że było to spore przeżycie, zarówno 
dla nich samych oraz ich rodziców. 
Rywalizacja w każdej kategorii 
wiekowej toczyła się systemem 
„każdy z każdym” i była bardzo 
zacięta. Dość powiedzieć, że pod-
czas całego turnieju dzieci rozegrały 
ok. 220 meczów tenisowych na 8 
kortach rozmieszczonych na hali, 

której każdy, dosłownie każdy metr 
powierzchni tętnił TENIS 10. Na 
zakończenie na buziach dzieci było 
widać zmęczenie kilkugodzinną 
rywalizacją, lecz duma z pierw-
szego w życiu medalu, trofeum, 
dyplomu oraz innych prezentów 
była silniejsza i powodowała auten-
tyczną radość i żal, że to już koniec. 
Podsumowując uważamy, że była 
to jedna z bardziej udanych imprez 
TENIS 10 rozegranych w 2012 roku 
w Łęczycy. Cykl Wilson Kids Cup 
Łęczyca Open jest rozgrywany 
trzeci rok z rzędu, a w tym roku 
odbyło się 18 turniejów, co jest 
absolutnym rekordem. Program 
TENIS 10 działa i coraz bardziej 
się rozpędza. Miejski Młodzieżo-
wy Klub Tenisowy – Łęczyca jako 
organizator imprez ma kolejny 
powód do dumy, gdyż udało nam 
się pokazać i zaszczepić tenis w 
przyjaznym sportowo, sąsiednim 
Kutnie. Jesteśmy pewni, że już 
wkrótce nasza współpraca roz-
kwitnie niczym Piękna Kutnowska 
Róża i dzięki pomocy Władz obu 
Miast nasz region Kutno – Łęczyca 
w centrum Polski oprócz wielu 
innych walorów zasłynie również z 
tenisowych tradycji. Mamy głęboką 
nadzieję, że nasze łęczycko-kutnow-
skie pociechy zrobiły właśnie pierw-
sze właściwe małe kroczki, aby w 
przyszłości pójść śladami naszych 
wspaniałych Sióstr Radwańskich 
oraz Jerzyka Janowicza, a Łęczyca 
i Kutno doczekają się wkrótce god-
nych tenisowych reprezentantów. 

Tekst i foto: MMKT Łęczyca 

Międzynarodowa 
siatkówka

Sukces Hurtap
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Kutna 
rozstrzygnięte Wilson 

Kids Cup 

SPORT
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KM-SERVICE Sp. z o.o.
Autoryzowany Serwis Mercedes Benz

KM-SERVICE Sp. z o.o.
ul. Górnicza 4
99-100 Łęczyca
tel.: +48 24 721 31 00
fax: +48 24 721 57 04
e-mail: info@kms.mercedes-benz.pl
www.kms.mercedes-benz.pl

- znak prawnie zastrzeżony Daimler, Stuttgard, Niemcy

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem 
KRS 0000041320, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 11 942 500,00 PLN, posługująca się NIP 775-21-79-666, Regon 472308778
Alior Bank S.A. 88 2490 0005 0000 4520 5563 0069

08/2003, 163 KM, 221 tys. km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 

czujniki parkowania, xenony, podgrzewane fotele
cena: 33 500 z VAT ZW

11/2001, 82 KM, 227 tys. km., lakier 
brązowy, automatyczna skrzynia 

biegów, radio
cena: 19 999 zł z VAT ZW

06/2011, 183 KM, 23 tys. kom. czarny metalik, 
xenony, klimatyzacja, automatyczna skrzynia 

biegów, czujniki parkowania, nawigacja, 
podgrzewane fotele, skórzana tapicerka

cena: 123 900 zł z VAT ZW

11/2011, 170 KM, 16 tys. kom. srebrny 
metalik, klimatyzacja, manualna skrzynia 

biegów, czujniki parkowania, radio CD, 
podgrzewane fotele

cena: 105 900 zł + 23% VAT

tel. +48 24 721 30 00
fax: +48 24 721 57 04

kom.:+48 606 996 500
kom.: +48 662 045 177

KONTAKT:

OFERTA SAMOCHODÓW DEMONSTRACYJNYCH

www.kms.mercedes-benz.pl

 

 







 

















 

08/2003, 163 KM, 221 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, xenony, podgrzewane fotele, 
cena : 33 500 zł z VAT ZW 

11/2001, 82 KM, 227 tyś km. Lakier brązowy,  
automatyczna skrzynia biegów, radio, 
cena : 19 999 zł z VAT ZW 

06/2011, 183 KM,23 tyś km. czarny metalik, xenony, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów,czujniki 
parkowania, nawigacja, podgrzewane fotele, 
skórzana tap. cena: 123 900 zł VAT ZW 

11/2011, 170 KM,16 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, czujniki 
parkowania, radio CD, podgrzewane fotele,       
cena: 105 900 zł + 23 % VAT  

KONTAKT : 
     
     


WWW.KMS.MERCEDESBENZ.PL  

 

 







 

















 

08/2003, 163 KM, 221 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, xenony, podgrzewane fotele, 
cena : 33 500 zł z VAT ZW 

11/2001, 82 KM, 227 tyś km. Lakier brązowy,  
automatyczna skrzynia biegów, radio, 
cena : 19 999 zł z VAT ZW 

06/2011, 183 KM,23 tyś km. czarny metalik, xenony, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów,czujniki 
parkowania, nawigacja, podgrzewane fotele, 
skórzana tap. cena: 123 900 zł VAT ZW 

11/2011, 170 KM,16 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, czujniki 
parkowania, radio CD, podgrzewane fotele,       
cena: 105 900 zł + 23 % VAT  

KONTAKT : 
     
     


WWW.KMS.MERCEDESBENZ.PL  

 

 







 

















 

08/2003, 163 KM, 221 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, xenony, podgrzewane fotele, 
cena : 33 500 zł z VAT ZW 

11/2001, 82 KM, 227 tyś km. Lakier brązowy,  
automatyczna skrzynia biegów, radio, 
cena : 19 999 zł z VAT ZW 

06/2011, 183 KM,23 tyś km. czarny metalik, xenony, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów,czujniki 
parkowania, nawigacja, podgrzewane fotele, 
skórzana tap. cena: 123 900 zł VAT ZW 

11/2011, 170 KM,16 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, czujniki 
parkowania, radio CD, podgrzewane fotele,       
cena: 105 900 zł + 23 % VAT  

KONTAKT : 
     
     


WWW.KMS.MERCEDESBENZ.PL  

 

 







 

















 

08/2003, 163 KM, 221 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, xenony, podgrzewane fotele, 
cena : 33 500 zł z VAT ZW 

11/2001, 82 KM, 227 tyś km. Lakier brązowy,  
automatyczna skrzynia biegów, radio, 
cena : 19 999 zł z VAT ZW 

06/2011, 183 KM,23 tyś km. czarny metalik, xenony, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów,czujniki 
parkowania, nawigacja, podgrzewane fotele, 
skórzana tap. cena: 123 900 zł VAT ZW 

11/2011, 170 KM,16 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, czujniki 
parkowania, radio CD, podgrzewane fotele,       
cena: 105 900 zł + 23 % VAT  

KONTAKT : 
     
     


WWW.KMS.MERCEDESBENZ.PL  

Mercedes-Benz E 200 T Kompresor Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI Mercedes-Benz C 200 CGI AVANTGARDE Mercedes-Benz C 220 CGI BLUEEFFICIENCY

„A. Machudera” Sp. z o.o.
99-100 Łęczyca, Ozorkowskie Przedmieście 73, tel. 24 721-50-88,

Fiat Albea
Przebieg: 116000 km 
Pojemność: 1368 cm3 

Moc: 77 KM 
Typ: Sedan / Limuzyna 
Rodzaj paliwa: benzyna 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 
Kolor: srebrny metalik 

Liczba drzwi: 4 
Informacje dodatkowe: kupiony w 
polskim salonie, zarejestrowany 

w Polsce 
 

Wyposażenie:  
ABS, zamek centralny, 

elektryczne lusterka, elektryczne 
szyby, immobiliser, klimatyzacja, 
komputer, poduszka powietrzna, 

światła przeciwmgielne, 
wspomaganie kierownicy 

Cena: 11500 zł

Citroen Berlingo
Przebieg: 190000 km 
Pojemność: 1868 cm3 

Moc: 71 KM 
Typ: MPV 

Rodzaj paliwa: diesel 
Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

Kolor: czerwony 
Liczba drzwi: 4 

Informacje dodatkowe: 
kupiony w polskim salonie, 
zarejestrowany w Polsce 

 
Wyposażenie:  

hak, wspomaganie kierownicy 
 

Opis pojazdu: 
auto kupione w kraju; drugi 

właściciel 
Cena: 7500 zł

Skoda Fabia
Przebieg: 48600 km 

Pojemność: 1390 cm3 
Moc: 75 KM 

Typ: Sedan / Limuzyna 
Rodzaj paliwa: benzyna 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 
Kolor: beżowy metalik 

Liczba drzwi: 4 
Informacje dodatkowe: 

bezwypadkowy, kupiony w 
polskim salonie, pierwszy 

właściciel, serwisowany w ASO, 
zarejestrowany w Polsce 

 
Wyposażenie:  

ABS, zamek centralny, 
elektryczne lusterka, elektryczne 
szyby, immobiliser, klimatyzacja, 
komputer, poduszka powietrzna, 

światła przeciwmgielne, 
wspomaganie kierownicy 

Cena: 21500 zł

Skoda Fabia 
Combi Elegance 1.4 benzyna 

75km skrzynia biegów 
automatyczna 

centralny zamek 
elektryczne szyby 

radio cd 
komputer pokładowy 

 przednie światła przeciwmgielne 
abs 

skrzynia biegów automatyczna 
pakiet skórzany 

(kierownica plus gałka zmiany 
biegów, plus hamulec ręczny) 

elektrycznie sterowane 
i podgrzewane lusterka 

zewnętrzne 
autoalarm 

bezwypadkowy, serwisowany 
w ASO  

rok produkcji  2004 
przebieg 85 tys km 

cena 17 tys pln brutto

Skoda Superb
Przebieg: 13000 km, Pojemność: 

1998 cm3, Moc: 170 KM 
Typ: Sedan / Limuzyna 
Rodzaj paliwa: diesel 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 
Kolor: szary metalik, Liczba drzwi: 4 

Informacje dodatkowe: 
bezwypadkowy, kupiony w polskim 

salonie, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO 

 
Wyposażenie:  

ABS, ASR, ESP, felgi aluminiowe, 
autoalarm, zamek centralny, 

czujnik deszczu, czujnik 
parkowania, elektryczne lusterka, 

szyby, immobiliser, kierownica 
wielofunkcyjna, klimatyzacja, 

komputer, ksenony, podgrzewane 
fotele, poduszka powietrzna, radio 
/CD, skórzana tapicerka, światła 

przeciwmgielne, tempomat, 
wspomaganie kierownicy 

Cena: 103500 zł


