
114 STYCZNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Straż miejska 
w Łęczycy do 
likwidacji?

Rozpoczyna się dyskusja o przyszłości tej formacji
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W centrum Grabowa powstanie nowoczesna stacja paliw.  
Terenem zainteresowany był Shell. Ostatecznie plac wydzierżawi 
inny koncern. Jaki?
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Poloneza czas 
zacząć

Sypnęło 
śniegiem w 
weekend. 
Drogowcy 
mówią... damy 
radę

Próbował 
uciec z 
więzienia w 
Garbalinie. 
Trafił do 
szpitala, str.13

Chcemy rozmawiać nad zasadnością istnienia straży 
miejskiej w Łęczycy – mówi Jarosław Pacholski z Ruchu 
Palikota. Takie pomysły, to tylko czysty populizm i poli-
tyka – uważa Tomasz Olczyk, komendant łęczyckiej 
SM. Co o inicjatywie likwidacji straży myślą 
mieszkańcy? Nasz reporter zapytał o opi-
nie łęczycan a także jeździł z patrolem 

straży miejskiej, aby z bliska 
przyjrzeć się pracy funk-
cjonariuszy.
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Adam Zalewski: Nie, ponie-
waż wlepiają mandaty za 
przechodzenie przez ulicę 
nie na pasach i ustawiają 
fotoradary, a nie widać 
innych ich działań.

„Reporter” pyta: Czy straż miejska jest potrzebna?

No właśnie. Srogiej zimy jeszcze 
w tym roku nie uświadczyliśmy. A 
dopiero gdy przyjdzie, okaże się, czy 
słowa drogowców nie są na wyrost. 
Oby kierowcy znów nie powiedzieli, 
że służby zaspały a drogi z powodu 
zalegającego śniegu są nieprzejezd-
ne. Postanowiliśmy sprawdzić jak 
do zimowego utrzymania dróg są 
przygotowane Zieleń Miejska a 
także Zarząd Dróg Powiatowych. 

Sprzęt Zieleni Miejskiej w Łę-
czycy służący do odśnieżania ulic 
i chodników, szczerze mówiąc, nie 
wygląda imponująco. Adam Kuja-
wa, dyrektor ZM, zapewnia jednak, 

że maszyny są sprawne i na pewno 
spełnią swoje zadania. 

- Na wyposażeniu mamy jeden 
duży ciągnik i dwa małe, dwa pługi, 
dwie posypywarki – wymienia szef 
ZM w Łęczycy. - Już w tej chwili 
mamy trzysta ton wymieszanego 
z solą piasku i sto pięćdziesiąt ton 
samego piasku. Na zimowe utrzy-
manie dróg miejskich zostało prze-
znaczonych z kasy miasta prawie sto 
tysięcy złotych. 

Od dyrektora Kujawy dowiadu-
jemy się, że prawie trzydzieści osób 
będzie odpowiedzialnych za to, aby 
drogi miejskie podczas zimy były 
przejezdne a na chodnikach nie 
zalegał lód i śnieg. 

- Jestem nowym dyrektorem i 
to moja pierwsza zima w Zieleni 
Miejskiej. Ale damy radę, choć 
zdaję sobie sprawę z tego, że praw-
dziwy test przed nami. Jesteśmy 
dobrze przygotowani do prawdzi-
wej zimy. Ustaliłem z pracownika-
mi dyżury. Dwóch brygadzistów 
jest odpowiedzialnych za kontrolę 
warunków pogodowych i w razie 
ich pogorszenia szybką reakcję. W 
mieście mamy podział, że pierw-
sza kategoria oznacza, iż śnieg na 
drogach może leżeć przez cztery 
godziny. Druga kategoria, że sześć 
a trzecia - dziesięć. Tej zimy już 
wyjeżdżaliśmy odśnieżać drogi i 
chodniki. Tego typu akcje, jak do 

tej pory, przebiegały 
bez zarzutu. 

A jakim sprzętem 
dysponuje Zarząd 
Dróg Powiatowych?

- Dysponujemy czte-
rema wynajętymi ciągni-
kami z pługami, koparką 
z pługiem, samochodem star 
z piaskarką i pługiem, dwoma 
naszymi ciągnikami z pługami, trze-
ma samochodami z przyczepami na 
piasek i sól – informuje Teresa Kubas, 
dyrektor ZDP. - Prawdziwy test sprzęt  
przejdzie tego roku podczas srogiej 
zimy, która na pewno jeszcze przyj-
dzie. Jesteśmy przygotowani. 

Jak się dowiedzieliśmy w powie-

cie 
z i -

mowe 
u t r z y -

manie dróg 
zaczyna się od kategorii czwartej, 
która oznacza, że śnieg może leżeć 
na drogach całe osiem godzin. 
Powiat odpowiada za trzysta osiem-
dziesiąt dwa kilometry dróg. 

(stop)

Damy radę, choć prawdziwy 
test przed nami

W bazie ZM ze sprzętu 
służącego do zimowego 
utrzymania dróg 
najstarsza jest piaskarka. 
Ma ponad 10 lat

 Adam Kujawa, 
dyrektor Zieleni 
Miejskiej, przy 
zapasach piasku z 
solą

Tak w sobotnie 
południe 
wyglądały drogi 
w Łęczycy

Zbigniew Graczyk: Straż 
miejska jest potrzebna, niestety 
zazwyczaj nie ma ich tam, gdzie 
powinni być i nie zajmują się 
sprawami, którymi powinni. 
Nakładają mandaty za złe par-
kowanie, a nie łapią chuliganów.

Andrzej Kamiński: Nie po-
winno być straży miejskiej, 
bo marnują fundusze mia-
sta, które można przezna-
czyć na inne cele, a potem 
chcą nadrobić te pieniądze 
nakładając mandaty.

Cezary Cezak: Z tego co 
zaobserwowałem nie ma dla 
nich za wiele pracy. Chodzą 
i na siłę szukają uchybień, 
aby wystawić mandat.

Mirosław Gajewski: Nie 
mam z nimi za wiele do czy-
nienia, więc niewiele mogę 
powiedzieć, ale dla mnie straż 
miejska nie jest potrzebna.  

Informacje zbierał: 
Igor Dziedzic
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STRAŻ MIEJSKA 
DO LIKWIDACJI?

ŁĘCZYCA

Zaczęło się od Łodzi. Szef 
łódzkiego okręgu Ruchu Pa-
likota, Jarosław Pacholski, za-
inicjował akcję zbierania pod-
pisów o zlikwidowanie straży 
miejskiej. Nie trzeba było długo 
czekać na odzew. Podobne 
inicjatywy są podejmowane w 
innych miastach w całej Polsce. 
Teraz przyszła kolej na Łęczycę. 

Dyskusja w tej sprawie na 
pewno będzie emocjonująca. 
Tym bardziej, że pomysłodaw-
ca akcji dobrze zna Tomasza 
Olczyka, komendanta straży 
miejskiej w Łęczycy. Panowie, 
jak do tej pory, mówili sobie po 
imieniu i darzyli się szacun-
kiem. Tak chyba już nie będzie...

- Jestem bardzo zaskoczony 
tym pomysłem Jarka – mówi 
szef SM w Łęczycy. - Ruch Pa-
likota ostatnio słabo wypada w 
sondażach i ta inicjatywa zwią-
zana z planami zlikwidowania 
straży miejskiej to populizm i 
polityka. 

Jarosław Pacholski zapew-
nia, że działa w imieniu ludzi, 
którzy nie chcą dalszego funk-
cjonowania straży miejskiej.

- Formacja ta była powoła-
na do zapewnienia spokoju 
i porządku w miejscach pu-
blicznych, ochrony obiektów 
i urządzeń komunalnych a w 
praktyce stała się „biczem” 
jedynie dla ulicznych sprze-
dawców czy parkujących w 
nieodpowiednim miejscu kie-
rowców. Moim zdaniem straż 
stała się maszynką do robienia 
pieniędzy dla gmin. Nie inaczej 
jest w Łęczycy. Strażnicy otrzy-
mują zadanie pozyskania jak 
największych sum i nakładają 
mandaty. To się tylko liczy a tak 
nie powinno być – argumentuje 
polityk. 

Czy faktycznie władze Łę-
czycy narzucają strażnikom ile 
mają zarobić?

- Nie określiłbym tego w taki 

sposób – mówi Tomasz Olczyk. 
- Są założenia budżetu, które 
precyzują wpływy do kasy z 
działalności straży miejskiej. I to 
jest zupełnie normalne. Miasta 
poszukują sposobów na łatanie 
dziur budżetowych, co nie zna-
czy, że wychodzimy w teren z 
nastawieniem nakładania jak 
największej liczby mandatów. 
Każde miasto ma swoją specyfi-
kę. Trudno porównywać Łódź do 
Łęczycy. Nie jest tak, że toczy się 
tylko dyskusja o likwidacji straży. 
W Krośniewicach straż gminna 

ma wkrótce zostać powołana. 
Jak się dowiedzieliśmy w tym 

roku łęczycka straż miejska po-
winna odprowadzić do miejskiej 
kasy co najmniej 250 tys. złotych. 
Pieniądze mają pochodzić nie tyl-
ko z mandatów nakładanych za 
złe parkowanie, czy też handel w 
niedozwolonym miejscu. Znacz-
ne wpływy  - jak w całej Polsce 
– na pewno będą z przenośnego 
fotoradaru.

- Odkąd ustawiamy fotoradar 
m.in. na ul. Kaliskiej zmniejszyła 
się liczba wypadków. Jest bez-
pieczniej – przekonuje komen-
dant Olczyk. 

- No właśnie. Strażnicy za-
miast skupić się na pilnowaniu 

porządku bawią się w policję. 
Domagamy się zmian w usta-
wie – prawo o ruchu drogowym. 
Chcemy, aby strażnicy miejscy 
nie mieli możliwości kontroli 
fotoradarowej. Nowelizacja tej 
ustawy zakłada też odebranie 
strażnikom miejskim uprawnień 
co do karania za nieprawidłowe 
parkowanie – słyszymy od J. 
Pacholskiego. - Chodzi o to, by 
Straż Miejska zaczęła robić to, do 
czego została powołana - czyli 
powinna zająć się przywraca-
niem porządku, prewencją, a nie 
karaniem kierowców.

Kiedy w Łęczycy rozpocznie 
się zbieranie podpisów pod 
projektem obywatelskim ws. 
likwidacji SM? Okazuje się, że na 
razie pomysłodawcy zamierzają 
sprawę omówić z samorządow-
cami i burmistrzem.

- Jeżeli burmistrz Olszew-
ski wraz z radnymi uznają, że 
straż miejska jest w Łęczycy 
potrzebna i ma działać na ta-
kich zasadach jak dotychczas, 
to zastanowimy się nad zbie-
raniem podpisów – zapowiada 
Pacholski. 

W łęczyckiej straży miejskiej 
jest – razem z komendantem – 5 
funkcjonariuszy. 

- Praca jest niewdzięczna. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie-
którzy nie darzą nas sympatią. 
Ale wbrew obiegowej opinii nie 
polujemy w mieście na staruszki 
handlujące pietruszką lub prze-
chodzące w niedozwolonym 
miejscu. Mam nadzieję, że dys-
kusja o naszej pracy zaowocuje 
także pozytywnymi opiniami – 
mówi Krystian Jatczak, strażnik 
miejski. 

(stop)
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Dużo mandatów nakładanych jest na kierowców za złe parkowanie

Nasz reporter niedawno jeździł ze strażnikami miejskimi. Na zdjęciu kontrola łęczyckich pustostanów. Strażnicy nie natrafili na bezdomnych.

Strażnicy podczas kontroli 
miejskiego targowiska

Tomasz Olczyk, komendant 
SM w Łęczycy, nie ukrywa, 

że jest zaskoczony pomysłem 
Jarosława Pacholskiego
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WIĘKSZA KASA W POŚREDNIAKU

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy 
otrzyma wkrótce pierwszą transzę 
pieniędzy na aktywne formy walki z 
bezrobociem. Już wiadomo, że suma 
ta będzie o 500 tys. złotych większa 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Dobra informacja jest taka, że zareje-
strowani w pośredniaku będą mogli 
odbywać dłuższe staże. Z tej infor-
macji cieszą się nie tylko bezrobotni, 
ale i pracodawcy, którzy przez kilka 
miesięcy nie będą musieli myśleć o 
pensji dla pracownika pozyskanego 
z urzędu pracy. 

Prawie 2,5 mln zł otrzyma nie-
długo urząd pracy w Łęczycy. Na 
tym się nie skończy. Dyrektor za-
pewnia, że te pieniądze jeszcze się 
zwielokrotnią. 

- Zawsze jest tak, że w ciągu ca-
łego roku pozyskujemy środki na 
walkę z bezrobociem. W tym roku 
już na samym początku otrzymamy 
więcej pieniędzy i to jest na pewno 
pozytywne. Nie wiem jeszcze czy 
automatycznie przełoży się to na 
zwiększenie liczby osób kierowa-
nych na staże. Ale już teraz mogę 
powiedzieć, że staże dla bezrobot-
nych będą dłuższe. Trwać będą 5 
miesięcy. W ubiegłym roku były to 
3-4 miesiące – mówi Lidia Zięba, 
szefowa PUP w Łęczycy.

W ciągu całego 2012 roku na 
staże skierowanych zostało ponad 
800 bezrobotnych. Z takiej formy 
aktywizacji w pierwszej kolejności 
mogą skorzystać m.in. osoby do 25 
roku życia, bez kwalifikacji zawo-
dowych, niepełnosprawni, matki 
powracające do pracy. Bezrobot-
nym trzeba być co najmniej przez 3 
miesiące. Staże to nie jedyny sposób 
walki z bezrobociem. W nowym 
roku powinno być także więcej 
pieniędzy dla bezrobotnych, którzy 
zdecydują się na założenie własnej 
firmy. Nie powinno też zabraknąć 
pieniędzy dla pracodawców ubie-
gających się o dotacje na stworzenie 
nowych miejsc pracy. Te środki 
będą dostępne od kwietnia. 

- W urzędzie jest teraz zareje-
strowanych 3 313 bezrobotnych 
– informuje dyrektor łęczyckiego 
pośredniaka. - Bezrobocie w okresie 
zimowym zawsze rośnie. Pociesza-
jące jest to, że utrzymuje się mniej 
więcej na tym samym poziomie. W 
ubiegłym roku największa liczba 
bezrobotnych wyniosła dokładnie 
3 401 osób. Najmniejsza 3 074. 

L. Zięba powiedziała „Repor-
terowi”, że coraz większa grupa 
bezrobotnych nie czeka bezczynnie 
na oferty pracy lub nie przychodzi 
do urzędu jedynie, aby się odha-
czyć. Najbardziej aktywne są oso-
by młode. Im starszy bezrobotny, 
tym większe wymagania wobec 
ewentualnego pracodawcy. Na 
szczęście, póki co, żaden z działają-
cych na terenie Łęczycy zakładów 
nie zgłosił do Powiatowego Urzędu 
Pracy informacji o grupowych 
zwolnieniach. 

(stop)

Po zmroku lepiej nie chodzić w 
pobliżu remontowanego parkingu 
na pl. Kościuszki. Głębokie wykopy 
nie są zabezpieczone i dlatego łatwo 
o kontuzję. Robotnicy twierdzą, że 
odpowiedzialni są za to wandale, 
którzy w nocy mają przewracać 
barierki i sygnalizacyjne pachołki. 

Na niezabezpieczony teren bu-
dowy narzekają przede wszystkim 
starsi mieszkańcy.

- Człowiek już niedowidzi. Z 
trudem się porusza. Nie powinno 
tak być, że tuż przy chodniku są nie-
ogrodzone dziury. Cieszymy się z 
tej inwestycji, ale robotnicy powinni 
zabezpieczyć teren budowy. Często 
tędy przechodzę z prawnuczkiem. 
Boję się o niego. Dziecko jak to 
dziecko, trudno nieraz nad nim 
zapanować. Może wpaść w taki 
wykop – mówi starsza mieszkanka 
Łęczycy.  Robotnicy zapewniają, że 
dbają o odpowiednie zabezpiecze-
nie placu budowy.  - To chuligani 
w nocy przewracają barierki i inne 
zabezpieczenia – usłyszeliśmy. 
Szkoda tylko, że robotnicy w ciągu 
dnia nie zawracają sobie głowy 
ponownym ustawieniem zabez-
pieczeń. 

(stop)

Wandale 
na placu 
budowy

 Dobrze, że w centrum jest 
ta inwestycja. Oczywiście 
teren powinien być 
odpowiednio zabezpieczony 
– mówi starsza mieszkanka 
Łęczycy, która na pl. 
Kościuszki spacerowała z 
prawnuczkiem

Jeden z niezabezpieczonych 
wykopów

Robotnicy twierdzą, że 
zabezpieczenia niszczone są 
w nocy przez chuliganów

Dobre wiadomości 
dla bezrobotnych

Pracownicy urzędu pracy 
będą mieli wkrótce do 
przekazania bezrobotnym 
bardziej pozytywne 
wiadomości

Lidia Zięba, dyrektor PUP 
w Łęczycy, nie ukrywa 
zadowolenia z powodu 
zwiększonych środków na 
aktywne formy walki z 
bezrobociem

Z OSTATNIEJ CHWILI

Prezes PKS w Łęczycy odwołana
Grażyna Kamińska nie jest już prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Łęczycy. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o jej odwołaniu. Przyczyny tej decyzji nie są 
na razie znane.

- Nie ukrywam, że informację o moim odwołaniu przyjęłam z ogromnym zaskoczeniem – mówi Grażyna Ka-
mińska. - Nikt z rady nie wytłumaczył mi powodów tej decyzji. Jest mi przykro, tym bardziej, że dla PKS zrobiłam 
wiele. Oddałam serce tej pracy i moim zdaniem należycie wywiązywałam się z obowiązków.

Dariusz Pitera, przewodniczący Rady Nadzorczej, o powodach odwołania G. Kamińskiej nie chce rozmawiać. 
- Zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Rada podjęła taką decyzję i miała ku temu powody – usłyszeliśmy. - Przyj-

dzie czas, że czytelnicy Reportera poznają wszystkie szczegóły. W tym nazwisko nowego prezesa PKS z którym 
niedługo zostanie podpisana umowa o pracę. 

Grażyna Kamińska zapowiada, że skieruje sprawę do Sądu Pracy. 
- Ma do tego prawo – mówi D. Pitera. - Nie obawiamy się tego.

(stop)

Grażyna Kamińska została 
odwołana ze stanowiska 
prezesa PKS w Łęczycy
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Łęczycanka” w Łęczycy

ogłasza  trzeci
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 90.400,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10% wartości  lokalu, tj. 9.040,00 zł w kasie Spółdzielni do 
dnia  28 stycznia 2013 r. do godz.15.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r o godz.13.00 w siedzi-
bie Spółdzielni
 przy ul. M.Konopnickiej 11A pokój nr 4.

Wygrywający ponosi koszty aktu notarialnego i założenia księgi 
wieczystej.

Powyższy lokal można będzie obejrzeć w dniach  24-25 stycznia 2013 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.

Do końca tego miesiąca potrwać 
mają prace przy budowie szerszej 
drogi dojazdowej do nowej Biedron-
ki zlokalizowanej przy krajowej 
„jedynce”. Roboty z zainteresowa-
niem obserwują kierowcy, którzy 
martwią się tym, że przy markecie 
tworzyć się mogą gigantyczne 
korki. 

- Nie będzie tak źle – przekonuje 
Tecław Miller, geodeta. - Początek 
drogi od A1 będzie szeroki na 
siedem metrów, a przy wjeździe 
na łuku do Biedronki aż 9 metrów. 
Wszystko po to, aby ruch w tym 
miejscu odbywał się płynnie. Droga 
musiała zostać poszerzona nie tylko 
ze względu na zmotoryzowanych 
przyszłych klientów sklepu, ale 
również samochody dostawcze. 
Moim zdaniem korki przy wyjeź-
dzie na krajówkę nie powinny się 
tworzyć. 

Droga, za którą płaci Biedronka, 
będzie wyłożona kostką. Przy po-
bliskim urzędzie pracy pozostanie 
mini-parking i chodnik. 

(stop)

r e k l a m a

Poszerzają drogę do Biedronki
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Droga, przy wyjeździe 
na krajową „jedynkę”, 

będzie szeroka na 7 
metrów – mówi T. 

Miller >

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OTWIERA SIĘ NA LOKATORÓW

Najpierw remont u Carringtonów
To już pewne. Jak tylko wa-
runki pogodowe pozwolą, 
rusza remont dachu bloku o 
którym w mieście potocznie 
mówi się Carrington. Skąd 
ta nazwa? Dom przy ul. Do-
minikańskiej 10a wyróżnia 
się wyglądem a mieszkania 
w swoim czasie – na tle in-
nych lokali w Łęczycy – były 
bardzo drogie. Zapowiedź 
remontu wprawiła lokatorów 
w dobry humor.
- To doskonała informacja – 
mówi Sławomira Szlaska, jed-
na z mieszkanek Carringtona. 
- Dach jest w fatalnym stanie. 
Podczas opadów deszczu, czy 
też roztopów, nasze mieszka-
nia są zalewane. Nie zliczę ile 
już musieliśmy przeprowadzić 
malowań ścian i sufitów. Ta 
opinia o mieszkańcach tego 
bloku zwanego Carrington jest 
mocno przesadzona. Kiedyś był 
to reprezentatywny budynek. 
Ale tak jak minęły dobre czasy 
dla serialu Dynastia, tak i zmie-
niło się w łęczyckim Carring-
tonie. Cieszymy się, że władze 
spółdzielni zdecydowały się na 
remont. 
Roman Mioduchowski, nie-
dawno wybrany prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Łęczy-

canka, nie ukrywa, że chciałby 
wprowadzić wiele zmian. 
- Lokatorzy muszą wiedzieć, 
że jesteśmy otwarci na ich pro-
blemy. Ruszamy z remontem 
dachu budynku przy ul. Domi-
nikańskiej 10, ale to nie koniec 
inwestycji w naszych zasobach. 
Planujemy docieplenie co naj-
mniej 3 bloków – mówi szef 
„Łęczycanki”.
Zarząd przyjąć ma wkrótce 
plan remontowy na ten rok. 
Zapowiedzi inwestycji jest spo-
ro, choć o niektórych, póki co, 
władze spółdzielni nie chcą 
rozmawiać. 
Prezes Mioduchowski zdradził 
Reporterowi, że właśnie opraco-
wywana jest strona internetowa 
spółdzielni mieszkaniowej.
- Internauci będą mieli możli-
wość komentowania naszych 
planów remontowych. Chcę, 
by ta strona „żyła”. Spółdziel-
nia musi mieć stały kontakt z 
członkami a internet jest do-
skonałym do tego przekaźni-
kiem. Spółdzielcy mogą mnie 
również odwiedzać i w cztery 
oczy rozmawiać o lokatorskich 
sprawach. Nie zamknę drzwi 
przed nikim – zapowiada Ro-
man Mioduchowski. 

(stop)

Kilkanaście lat temu blok przykuwał 
uwagę swoim wyglądem. Mieszkania 
były drogie – w Łęczycy o budynku 
zaczęto mówić Carrington

Prezes Roman Mioduchowski 
zapowiada w Łęczycance 
zmiany. - Spółdzielnia 
będzie miała swoją stronę 
internetową – to jedna z 
zapowiedzi szefa spółdzielni 
mieszkaniowej
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PIĄTEK

UCZĄ SIĘ POLONEZA

Większość ulic w Piątku nie ma kanalizacji desz-
czowej. Nieczystości z posesji wylewane są wprost na 
ulice. Z nieskanalizowanych dróg brudy lecą do rzeki. 
W najbliższych latach nic się nie zmieni.

Z elewacji wielu domów stojących przy ulicach 
nieposiadających kanalizacji deszczowej wystają 
dreny odprowadzające z podwórek wodę. Wszystko 
zgodnie z prawem. Krzysztof Lisiecki, wójt Piątku, 
potwierdza, że w kasie brakuje pieniędzy na inwe-
stycje związane z kładzeniem kanalizacji deszczowej. 

- Niestety, fakty są takie, że ponad 90 procent ulic nie 
posiada kanalizacji deszczowej – mówi wójt. - W tym 
roku sytuacja finansowa gminy nie ulegnie poprawie. 
Na kładzenie kanalizacji deszczowej potrzeba sporo 
pieniędzy, których brakuje. 

(stop)

To poważny problem. Szybko nie zostanie rozwiązany

Nieczystości wpływają wprost do rzeki Maliny

Woda z podwórek 
odprowadzana jest wprost 
na ulice takimi drenami

Uczą się poloneza. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy rozpoczęli naukę po-
loneza pod czujnym okiem nauczyciela Jacka Barańskiego.

- Jestem pewien, że gdy nadejdzie czas ostatecznego spraw-
dzianu, to tancerze zbiorą się w sobie i cały układ wytańczą 
perfekcyjnie – usłyszeliśmy od pedagoga. 

– Ciężko trenujemy, więc na studniówce na pewno zatańczymy 
najlepiej, jak tylko będziemy umieli – mówią z uśmiechem Jakub 
Sobalski wraz ze swoją partnerką taneczną Katarzyną Kozińską. 
„Reporter” życzy przyszłym maturzystom nie tylko perfekcyjnego 
poloneza podczas wielkiego balu, ale przede wszystkim zdanych 
egzaminów, które już w maju. 

Tekst i fot. Igor Dziedzic

Studniówka coraz 
bliżej
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W przychodniach zdrowia 
przybywa pacjentów. Chorzy 
skarżą się na bóle mięśni, głowy, 
gorączkę, kaszel i katar. Lekarze 
alarmują, że w ciągu ostatnich 
dni gwałtownie wzrosła liczba 
osób z infekcjami grypopo-
dobnymi. Mieszkańcy boją się 
świńskiej grypy. 

- Każdy pacjent potrzebuje 
dokładnej informacji o dolegli-
wościach, porad. Niektórzy pytają 
o świńską grypę, która już zaatako-
wała w innych polskich miastach. 
Uspokajam, że świńskiej grypy w 
Łęczycy nie ma – mówi dr Krzysztof 
Hopaluk. - Niestety wirus grypy 
bardzo łatwo się rozprzestrzenia. 
Zaczyna chorować coraz więcej 
osób. Lekceważenie pierwszych 
objawów choroby może okazać się 
brzemienne w skutki. Obciążamy 
nasz organizm, osłabiamy serce.

W łęczyckich przychodniach 
liczba chorych wzrosła dwukrot-

Na placu Kościuszki ponow-
nie uruchomiona zostanie stacja 
paliw. 

Mieszkańcy przyzwyczaili się, że 
w centrum mają stację Orlen i dla-
tego jej likwidacja wywołała spore 
zamieszanie. Oczywiście żalili 
się głównie kierowcy. Likwidacja 
przysporzyła także sporo proble-
mów pracownikom, którzy musieli 
szukać sobie innego zajęcia. Kiedy 
ruszy nowa stacja?

- Na razie wyraziliśmy zgodę na 
dzierżawę naszego terenu dla stacji 
Bliska – mówi Ryszard Kostrzew-
ski, wójt Grabowa. - Od podpisania 
odpowiednich umów do realizacji 
i otwarcia stacji jest jeszcze długa 
droga. Moim zdaniem nowa stacja 

rozpocznie działalność pod koniec 
tego roku. 

Znacznie wcześniej ruszy wybu-
rzanie starego budynku, w którym 
kiedyś mieściła się stacja Orlen. 
Wójt powiedział nam, że inwestor 
zamierza postawić nowoczesną sta-
cję, większą od dotychczasowej. Na 
razie nie wiadomo ilu pracowników 
będzie mogło liczyć na zatrudnie-
nie. W tajemnicy trzymana jest też 
suma za jaką gmina wydzierżawi 
teren dla Bliskiej. Dowiedzieliśmy 
się, że gminnym terenem zaintere-
sowany był też Shell. Do finalizacji 
rozmów i podpisania umowy jed-
nak nie doszło. 

(stop)

Uhonorowali 
krwiodawców

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GRABÓW

Krzysztof Graczyk, prezes OSP w Łęczycy, odebrał od-
znakę honorową PCK II stopnia podczas spotkania w 
ratuszu honorowych dawców krwi i działaczy PCK. Uho-
norowani zostali także Anna Straszewska (OSP Łęczyca), 
Bogdan Zdziarski (OSP Sobótka Stara). Pośmiertny medal 
Kryształowe Serce dla Zygmunta Kamińskiego, długo-
letniego prezesa HDK przy OPS Łęczyca, odebrał jego 
syn. Wojciech Zdziarski, starosta powiatowy, wyróżnił 
wszystkich opiekunów szkolnych kół HDK.

(stop)

Zamiast Shella będzie 
Bliska

Budynek po starej stacji ma zostać 
wyburzony. W tym miejscu inwestor, 
czyli Bliska, planuje wybudować 
większą i nowocześniejszą stację 
paliw

CORAZ WIĘCEJ ZAKATARZONYCH I KASZLĄCYCH 

Grypa w natarciu
W łęczyckich 
przychodniach coraz 
więcej chorych

Dr Krzysztof Hopaluk 
przyjmuje teraz średnio w 
ciągu jednego dnia prawie 
stu pacjentów

nie. W lecznicy przy ul. 
Konopnickiej lekarze pra-
cują od wczesnych godzin 
porannych do wieczora. 
Pomimo wcześniej wy-
znaczonych wizyt na 
telefon, przed drzwiami 
lekarskich gabinetów i tak 
tworzą się kolejki.

Jak się dowiedzieliśmy 
w okresie zwiększonej za-
chorowalności lekarze przyj-
mują średnio w ciągu dnia 
ok. 100 pacjentów dziennie. 
Chorują młodzi i starsi. Dzieci 
w przedszkolach zarażają 
się bardzo szybko jedno od 
drugiego. W przedszkolach 
i szkołach już teraz frekwen-
cja jest mała. Podobnie jest w 
zakładach pracy w Łęczycy. Z 
powodu choroby z pracy zwalnia 
się coraz więcej pracowników. 
Niestety, niektórzy bagatelizują 
pierwsze objawy choroby i nadal 
pracują. Osobną grupę stanowią 
osoby, które nie idą na chorobowe 
z obawy na utratę zatrudnienia. 
Medycy przestrzegają przed takim 
nastawieniem.

- Z obawy przed utratą pracy też 
nie chciałam iść do lekarza. Myśla-
łam, że to przeziębienie i dam radę. 
Łykałam aspirynę, witaminę C. 
Czułam się jednak coraz gorzej. Do-
szła gorączka, bóle mięśni. Zdałam 
sobie sprawę, że to nie jest zwykłe 
przeziębienie – usłyszeliśmy od 
pani Danuty, którą spotkaliśmy 
w jednej z przychodni zdrowia w 
Łęczycy.

Lekarze twierdzą, że liczba pa-
cjentów może się jeszcze zwiększyć. 
Sanepid apeluje o zastosowanie 
profilaktyki przeciwgrypowej. 
Należy unikać zatłoczonych miejsc, 
dobrze się odżywiać i stosować się 
do lekarskich zaleceń. 

(stop)

fo
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W Łęczycy już w piątek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było oddać krew w ambulansie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Lecznictwa w Łodzi. Tego dnia odbył się też halowy turniej piłki nożnej młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu łęczyckiego. W sobotę w Domu Kultury w Łęczycy miał miejsce przegląd 
teatrzyków szkolnych. Wczoraj od rana orkiestra grała najgłośniej. Działo się wiele. Turnieje rodzinne, szkolne, występy 

zespołów, pokazy ratownictwa drogowego i oczywiście zbiórka pieniędzy. W tym roku na łęczyckie ulice wyszło ponad stu 
wolontariuszy. Wśród gadżetów wystawionych na licytacje znalazły się m.in. koszulki z autografami – Marcina Gortata, gracza 

NBA i Roberta Wolskiego, olimpijczyka z Łęczycy.  W ubiegłym roku w powiecie łęczyckim uzbierano prawie 51 tys. złotych.
tekst i fot. Igor DziedzicKoło młodych ratowników

Pomimo 
mrozu kramy 
cieszyły się 
powodzeniem

W szkołach 
odbyło 
się wiele 
turniejów

Po raz 
pierwszy 
zbierane 
były 
pieniądze 
dla 
seniorów, 
którzy też 
wspierają 
Jurka 
Owsiaka

21 FINAŁ WOŚP – DZIAŁO SIĘ...
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Łęczycanie 
chętnie 
wspierali 
akcję 
orkiestry

Do WOŚP wciąż 
garnie się sporo 
wolontariuszy

Turniej drużyn 
szkolnych. 
Na zdjęciu 
dziewczyny z 
Nowego Gaju

21 FINAŁ WOŚP – DZIAŁO SIĘ...
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 19: W bajce bywa połowa prawdy.

ROZMAITOŚCI

• Cielęcina z jabłkami
Składniki: 4 sznycle cielęce, 2 czerwone jabłka, 10 dag chu-
dego boczku wędzonego, cebula, pół szklanki domowego 
bulionu z kurczaka, sól, pieprz, 2 łyżki masła, mąka, olej
Sposób przygotowania: Sznycle przykryj folią spożywczą 
i cienko rozbij. Natrzyj solą oraz pieprzem. Jabłka opłucz. 
Jedno jabłko oraz boczek pokrój w słupki. Cebulę pokrojoną 
w piórka przesmaż na 2 łyżkach oleju. Sznycle obłóż jabł-
kiem, boczkiem i cebulą. Luźno zwiń, zepnij wykałaczkami. 
Panieruj w mące. 

Olej rozgrzej na średnim ogniu, usmaż sznycle z obu 
stron na rumiano. Pozostałe jabłko pokrój w kostkę, 
przesmaż na maśle, zalej bulionem, dopraw pieprzem i 
duś, co jakiś czas mieszając aż jabłko zmięknie a bulion 
odparuje. 

• Karnawałowe ciasteczka – chruścik lany
Składniki: 20 dag mąki, 3 jajka, ok. 150 ml mleka, pół laski 
wanilii, szczypta soli, 1 l oleju do smażenia, cukier puder do 
posypania

Sposób przygotowania: W wysokim naczyniu zmiksuj 
żółtka z mlekiem. Dodaj przesianą mąkę i szczyptę soli. 
Zmiksuj składniki na gładkie, jednolite ciasto. Laskę 
wanilii przekrój, wyskrob miąższ i dodaj do ciasta. Na 
koniec wymieszaj z ubitymi na sztywną pianę białkami. 
Ciasto powinno mieć konsystencję nieco gęstszą niż na 
naleśniki.
Na głębokiej patelni podgrzej olej. Ciasto wlewaj 
cienkim strumieniem na gorący olej przez lejek lub 
łyżką wazową, poruszając nią spiralnie, tak by ciasto 
podczas smażenia tworzyło fantazyjne esy-f loresy. 
Gdy chrust zarumieni się z jednej strony, przewróć 
go i zrumień z drugiej strony. Wyjmij na papierowy 
ręcznik kuchenny, osącz z tłuszczu, ostudź. Posyp 
cukrem pudrem. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Aby na sosie nie zrobił się kożuch, zaraz po zdjęciu z ognia 
połóż na nim kilka wiórków masła.

• Gulasz będzie wyborny jeśli przed duszeniem posmarujesz 
mięso miodem i mocno zrumienisz na rozgrzanym tłuszczu.

• By skórka kurczaka była chrupiąca, należy ją posmarować 
majonezem.
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Dom Kultury w Łęczycy organizuje wyjazd na Europejski 
Festiwal im. Jana Kiepury do Hali Arena w Łodzi. Kameralny 
koncert odbędzie się 17 lutego (niedziela) o godzinie 17.00. 
Gospodarzem imprezy jest Bogusław Kaczyński. Gwiazdy 
wieczoru to między innymi Grażyna Brodzińska, Renata 
Drozd, Dorota Laskowiecka, Witold Matulka i inni. Soli-
stom towarzyszyć będzie Chór i Orkiestra Straussowska 
OBLIGATO z Krakowa pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. 
Zapowiada się niecodzienna uczta muzyczna...

Zapisy na bilety w cenie 60, 80, 100 i 120 złotych w sekre-
tariacie Domu Kultury w godzinach 8-19 lub telefonicznie 
247210349 do 23 stycznia 2013. W przypadku dużego zain-
teresowania zapewniamy możliwość wyjazdu zorganizowa-
nego autobusem. 

Kutnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na koncert Enej, 
21 lutego o godz. 20.00. Cena - bilety 30 zł, w dniu koncertu 40zł.

Zespół ENEJ został założony w 2002 roku w Olsztynie 
przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyja-
ciela Łukasza Kojrysa (obecnego menadżera zespołu.)   
Koncertowanie w całej Polsce, jak i poza jej granicami nie 
przeszkodziło muzykom w pracy nad nowym materiałem mu-
zycznym, na początku 2012 roku ukazał się utwór „Skrzydlate 
Ręce” zdobywając nie mniejszą popularność, niż „Radio 
Hello”. Właśnie nowy singiel pomógł zespołowi w wygraniu 
konkursu „Superpremiery 2012” na festiwalu w Opolu gdzie 
Enej stanął na jednej scenie z czołówką polskich artystów. 
Obecnie muzycy zespołu biorą udział w nieustającej trasie 
koncertowej, są zdecydowanie w gronie najczęściej grają-
cych koncerty artystów, a w przerwach między koncertami... 
pracują nad nową płytą, która ma ukazać się 19 listopada 
2012 roku o tajemniczej nazwie Folkhorod. 

Obecny skład zespołu:
Piotr (Lolek) Sołoducha – vocal, akordeon 
Mirosław (Mynio) Ortyński – gitara basowa
Paweł (Bolek) Sołoducha – perkusja
Jacek ( Jaca) Grygorowicz – gitara elektryczna 
Grzesiek Łapiński- saksofon
Kuba (Czaplay) Czaplejewicz- puzon
Łukasz (Długi) Przyborowski- trąbka

31 stycznia o godz. 18 w Kawiarni Kutnowskiego Domu Kul-
tury odbędzie się spotkanie z Karoliną Chyłą, młodą poetką 
pochodzącą z Byczyny na Opolszczyźnie. Wszystkich miłośni-
ków sztuki słowa zapraszamy na „Dar spotkania z poezją”… 

Zapraszamy do kina KDK 31 
stycznia, godz. 18.00, na wy-
jątkowy film. Do filmu „Sobot-
nia Góra” zagra zespół CZER-
WIE. Bilet 15 zł.

 
Pokaz baśni z muzyką gru-
py CZERWIE na żywo to po-
dróż przez baśniowy świat 
dźwięków i obrazów. Film 
jest adaptacją starej ludowej 
bajki, częściowo przeniesioną 
we współczesność. Doskona-
ła propozycja dla starszych 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Oryginalne kompozycje do ory-
ginalnego filmu nakręconego w 
konwencji starych czarno-białych, niemych filmów. Eteryczna 
opowieść okraszona eklektyczną mieszanką muzyczną z 
pogranicza etno, folku, reggae, muzyki eksperymentalnej, 
awangardy oraz muzyki współczesnej.

Wszystkich zainteresowanych pięknem natury oraz fotografii 
przyrodniczej serdecznie zapraszamy 18 stycznia o godz. 17.15 
do Kawiarni KDK na spotkanie z Cezarym Pióro - autorem wy-
stawy fotograficznej pt. Ptaki duże i małe. Ekspozycję można 
oglądać w bocznym foyer na I piętrze.

24 stycznia o godz. 18   koncert 
zespołu Rambo Jet w projekcie 
„Tuwim”. Koncert odbędzie się 
w Kawiarni KDK (II piętro). Bilet 
do nabycia w kasie w cenie 15 
zł.  Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z ostrym w wy-
mowie „Tuwimem na rockowo”. 
Nadal współczesne teksty poety 
zostały pokazane od strony 
buntowniczej, wręcz anarchi-
stycznej. Kutnowski Dom Kultury 
zaprasza zatem na punkowe w 
swych korzeniach, jednak me-
lodyjne i przebojowe piosenki 
z niezwykle mocnymi tekstami.

19 stycznia 2013 o godzinie 14 
Łęczycki Dom Kultury zaprasza 
na wernisaż wystawy malarstwa 
Małgorzaty Górnej-Saniternik. 
Autorka jest absolwentką PWSP 
w Łodzi. Zajmuje się malar-
stwem, kolażem, tkaniną unika-
tową, ubiorem, aranżacją wnętrz. 
Uczestniczka wielu wystaw w 
kraju i zagranicą.

KUTNO

KUTNO

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO

KUTNO

KDK zaprasza na 
Enej

„Dar spotkania z 
poezją”

Spotkanie z naturą Nieme kino z muzyką 
na żywo 

„Tuwim na 
rockowo” 

Wernisaż

Brunetki, blondynki

14 styczeń
poniedziałek
16:30 Frankenweenie 3D
 komedia

18:15 Gambit, czyli jak 
 ograć króla
 komedia

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

15 styczeń
wtorek
16:30  Frankenweenie 3D
 komedia

18:15  Gambit, czyli jak 
 ograć króla
 komedia

20:15  Hobbit: Niezwykła   
 podróż (2D dubbing)
 fantasy

16 styczeń
środa
16:30  Frankenweenie 3D
 komedia

18:15  Gambit, czyli jak 
 ograć króla
 komedia

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

17 styczeń
czwartek
Kino nieczynne!

18 styczeń
piątek
17:00  Piąta pora roku
 obyczajowy

19:15  Bejbi Blues
 dramat

19 styczeń
sobota
17:00  Piąta pora roku
 obyczajowy

19:15  Bejbi Blues
 dramat

20 styczeń
niedziela
17:00  Piąta pora roku
 obyczajowy

19:15  Bejbi Blues
 dramat

Repertuar kina 
Kutnowskiego Domu Kultury 
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  Rozkład jazdy Rozkład jazdy Rozkład jazdy Rozkład jazdy PKS ŁęczycaPKS ŁęczycaPKS ŁęczycaPKS Łęczyca                           Inf.    Inf.    Inf.    Inf. teltelteltel....    ((((24242424))))7212594721259472125947212594                                    http://rozkladpks.republika.pl/http://rozkladpks.republika.pl/http://rozkladpks.republika.pl/http://rozkladpks.republika.pl/    

Łęczyca M. Konopnickiej → Łódź ul. Lutomierska
F6 F F F S F F 

4:26 5:56 8:20 10:11 12:52 14:23 16:57

Łódź ul. Lutomierska → Łęczyca M. Konopnickiej
F F6 F F Fg F F F 

8:35 11:50 13:20 14:20 15:26 15:50 16:20 18:25

Łęczyca dw PKS → Łódź Pl. Dąbrowskiego
F F U z L 6 L Fg L Lm F+ Lm6 +mH z +Lm 

5:30 6:00 6:30 6:50 7:10 8:20 9:50 11:35 14:00 15:20 16:00 16:40 18:00 18:50 19:15

Łódź Pl. Dąbrowskiego → Łęczyca dw PKS
Fg z L L F 6+ L Lm +mL Lm z +Lm +mL 

7:00 7:55 9:00 10:10 12:05 13:50 16:30 17:30 17:50 18:20 20:00 20:10 20:40
+  -  kursuje w dni świąteczne 
6  -  kursuje w soboty 
F  -  kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 
g  -  kursuje 1 listopada 

U -  nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy 
z   -  kursuje w soboty i niedziele w okresie wakacji szkolnych 
S  -  kursuje w dni nauki szkolnej  
L  -  nie kursuje 25-26.XII, 01.I i II dzień Św. Wielkanocnych 

H -  kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze 
m -  nie kursuje w wigilię i sylwestra

Ceny biletów miesięcznych PKS Łęczyca 

Łęczyca - Zgierz - Łęczyca 
Normalny   200 zł 
Ulgowy szkolny  102 zł. 
Ulgowy studencki    98 zł. 

Łęczyca - Łódź - Łęczyca 
Normalny   215,68 zł 
Ulgowy szkolny  110 zł. 
Ulgowy studencki  105,68 zł 

Rozkład jazdy PKS Łęczyca, inf. tel. 24 721 25 94, 
http://rozkladpks.republika.pl/

• artykuły do produkcji rolnej
• nawozy, węgiel
• sieć sklepów spożywczych
• skup owoców i warzyw

• Przemiał zbóż

• pieczywo
• wyroby ciastkarskie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grabowie
99-150 Grabów, ul Składowa 1, tel.: 063 273-41-33

e-mail:gsgrabow@post.pl

Handel, Usługi, Produkcja

REKLAMA
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Policjanci zatrzymali sprawcę 
wybicia szyby i uszkodzenia 
karoserii w samochodzie opel 
tigra zaparkowanym w centrum 
miasta. 26-letni mieszkaniec 
powiatu łęczyckiego odpowie za 
uszkodzenie cudzej rzeczy. Grozi 
mu do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Do zdarzenia doszło w Kut-
nie przy ulicy Plac Wolności. 
Do zaparkowanego samochodu 
doszedł mężczyzna, który bez 
określonego powodu wybił 
boczną szybę oraz kilkukrotnie 
kopnął w karoserie pojazdu. 
Następnie uciekł w kierunku 

ulicy Królewskiej. O uszkodze-
niu opla zostali poinformowani 
kutnowscy policjanci, którzy 
dzięki podanemu rysopisowi 
sprawcy szybko ujęli wandala. 
Okazał się nim 26-letni miesz-
kaniec powiatu łęczyckiego. 
Mężczyzna był w stanie nie-
trzeźwym. Miał około 3 promili 
alkoholu w organizmie. Został 
zatrzymany w policyjnym 
areszcie. Straty jakie wyrządził, 
właścicielka pojazdu oszacowa-
ła na kwotę około 1500 złotych. 
Mężczyzna odpowie za prze-
stępstwo uszkodzenie cudzej 
rzeczy. Grozi mu do pięciu lat 
pozbawienia wolności. 

(stop)

Przeprowadzone 
przez policjan-
tów analizy zda-
rzeń drogowych 
wykazały, że 
jedną z przyczyn 
wysokiej śmiertelności i urazowości 
ofiar wypadków drogowych jest 
naruszenie przepisów dotyczących 
obowiązku korzystania z pasów 
bezpieczeństwa i urządzeń do 
bezpiecznego przewożenia dzieci. 
W 2012 roku policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego nałożyli 1236 
mandatów na uczestników ruchu 
drogowego, którzy popełnili tego ro-
dzaju wykroczenia. Z uwagi na dużą 
liczbę przewinień w 2013 roku w 
kutnowskiej komendzie planowane 
są cykliczne działania pod nazwą 
„pasy”. Policjanci będą dążyć do 
skontrolowania maksymalnej liczby 
kierujących pojazdami pod kątem 
stosowania się do przepisów „Prawo 
o ruchu drogowym”. 10 stycznia 
mundurowi przeprowadzili pierw-
sze w tym roku takie działania, pod-
czas których ujawnili 29 wykroczeń 
niestosowania się do obowiązku 
zapinania pasów bezpieczeństwa.

(stop)

Po raz kolejny ktoś podłożył ogień w piwnicy jednego z blo-
ków przy ul. Zachodniej.  Na szczęście nie doszło do rozprze-
strzenienia się ognia, strażacy szybko przyjechali na miejsce. 
Nikt nie ucierpiał, straty materialne też nie są duże. 

- Nie wiemy kto podpala piwnice. To bardzo niebezpieczne. 
Pożar mógłby szybko objąć pozostałe lokale w bloku. Mogłoby 
dojść do nieszczęścia - mówi Marek Mikołajczyk, rzecznik 
łęczyckiej komendy straży pożarnej.

W akcji gaszenia brały udział dwa zastępy, łącznie 6 stra-
żaków. 

tekst i fot. (id)

Nad bezpieczeństwem pod-
czas WOŚP czuwało kilka-
naście tysięcy policjantów, 
wspieranych przez funkcjona-
riuszy Żandarmerii Wojskowej 
i Straży Miejskiej. Policjanci 
zwracali szczególną uwagę na 
to, czy zbiórki pieniędzy były 
prowadzone przez osoby do 
tego uprawnione oraz na pozo-
stające bez opieki kwestujące 
dzieci. Pilnowali porządku na 
imprezach oraz asystowali 
podczas konwojów zebranych 
pieniędzy. 

We wsi Orenice sześcioosobowa 
rodzina tylko cudem uniknęła 
śmierci. Dorośli domownicy oraz 
dwoje dzieci w wieku 10 i 14 lat tra-
fili do szpitala z objawami zacza-
dzenia. Powodem wydobywania 
się tlenku węgla był nieszczelny 
przewód kominowy. Całe szczę-
ście czad nie zaczął wydobywać 
się w czasie, kiedy domownicy 
spali. Decyzją lekarza rodzinę 
przewieziono na obserwację do 
szpitala. 

(stop)

Próbował uciec 
z więzienia! 

GM. ŁĘCZYCA

GM. PIĄTEK

KUTNO

ŁĘCZYCAKUTNO

Z więzienia w Garbalinie 
ucieczki próbował jeden z 
osadzonych. Do takiej sytu-
acji doszło po raz pierwszy 
w historii istnienia pla-
cówki. 

- Chciał przeskoczyć mur. 
Nie udało się. Więzień za-
miast na wolności wylądo-
wał w szpitalu. Poważnie 
się pokaleczył przez druty 
kolczaste - mówi Ryszard Pa-
radowski, dyrektor Zakładu 
Karnego w Garbalinie.

Do próby ucieczki – jak się 
dowiedzieliśmy – doszło w 
okresie przedświątecznym. 
Można się domyślić, że osa-
dzony chciał święta spędzić 
z najbliższymi. Dyrektor 
więzienia dziwi się takiemu 
zachowaniu.

- Ten osadzony nie odsia-
dywał długiego wyroku. A 
przez ten wyczyn trafił do 
Zakładu Karnego zamknię-
tego (ZK w Garbalinie to pla-
cówka półotwarta – przyp. 
aut.). 

Do takiej próby ucieczki 
z więzienia doszło po raz 
pierwszy. Wcześniej osadze-
ni uciekali wykorzystując 
wyjścia na prace wykonywa-
ne m.in. na terenie Łęczycy. 
W ubiegłym roku doszło do 
4 takich ucieczek. Dwa lata 
temu 10 więźniów postano-
wiło uciec zamiast pracować 
poza murami więzienia. 

W Zakładzie Karnym w 
Garbalinie osadzonych jest 
prawie 1000 więźniów. 

(stop)

Bez powodu zniszczył 
auto

Akcja 
„pasy”

Zagadkowe 
podpalenia piwnic

 fo
t. 
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c

Podtruli 
się czadem

POD PARAGRAFEM
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



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

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)

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 osobowych 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 

doświadczenie 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 – 

gastronomiczne, 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 
(rolnictwa, 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

Agent – sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, mile widziane 

doświadczenie na podobnym stanowisku
„Społem” PSS „Mazur” Łęczyca

99 – 100 Łęczyca
ul. Pl. T. Kościuszki 11

tel. 24/721 24 82

Przedstawiciel finansowy
Wykształcenie średnie, 

komunikatywność, uczciwość, duże 
zaangażowanie w wykonywaną pracę

Daily Credit 
00 – 845 Warszawa

ul. Łucka 20/163
tel. 725 568 056  

(miejsce pracy: Łęczyca, Piątek)

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszynySpółdzielnia Inwalidów 
„Tęcza”

99 – 100 Łęczyca, ul. Lotnicza 2a
tel. 24/ 721 27 20

e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Sprzedawca
Wykształcenie średnie/zawodowe 
– kasjer, umiejętność obsługi kasy 

fiskalnej
Sklep Spożywczo – Przemysłowy„KA - JA”

99 – 100 Łęczyca, ul. Kaliska 30
tel. 669 300 177 

Oferty pracy zamknięte:   
Szwaczka

Umiejętność szycia odzieży, znajomość 
obsługi maszyny

Informacja pok. 1 lub 2

Magazynier
Wykształcenie średnie, znajomość 

pakietu MS Office uprawnienia na wózki 
widłowe, minimum 1 rok doświadczenia 

na stanowisku magazyniera
Informacja pok. 1 lub 2

Krajowe oferty pracy dla 
osób z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności:
Robotnik rozbiórki budowli

Wykształcenie minimum podstawowe, 
orzeczenie o niepełnosprawności stopień 
lekki, umiarkowany i znacznyInformacja 

pok. 1 lub 2

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.
Giełda pracy odbędzie się 17.01.2013r. o 

godz. 10.00 w pok. nr 19)

Ofety staży:
Opiekun osób starszych

Wykształcenie średnie, do obowiązków 
zatrudnionej osoby należeć będzie 

czuwanie nad ogólnym stanem higieny 
podopiecznych oraz pomoc w dbaniu o 

czystość w pokojach 
Informacja pok. 1 lub 2

Opiekun – wychowawca
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

pracownik odpowiedzialny będzie 
za planowanie i organizację zajęć dla 

dzieci oraz wspomaganie rozwoju 
psychoruchowego

Informacja pok. 1 lub 2

OGŁOSZENIA

• Sprzedam pług 3-skibowy , bro-
ny (szerokość 3m)- wymienione 
wszystkie nowe zęby, kultywator 
szerokość robocza 2,8 m, 22 
graczki. Tel: 727-527-634

• Sprzedam silnik 1.8 V8 Renault 
Laguna 794-751-421 lub 693-382-
179

• Sprzedam ładowacz cyklop. 
Stan dobry. Na chodzie. Tel: 724 
108 437

• Sprzedam siedlisko na działce 
0,5 ha    - tel: 781-042-131

• Zaopiekuję się dzieckiem tel: 
724-76-73-77

• Sprzedam rozrzutnik obornika 
stan dobry na chodzie. 724 108 
437 

• Sprzedam beczkowóz do wody 
rok prod. 1990, tel. 724-108-437

• Sprzedam rozsiewacz nawozu, 
stan dobry tel: 724 108 437 

• Do sprzedania siedlisko na wsi 
pomiędzy Piątkiem a Łęczycą o 
pow ok. 1613m2. w skład które-
go wchodzi : dom mieszkalny o 
pow ok 120 m2 (parter-3 pokoje, 
kuchnia, miejsce na łazienkę z 
wc, przedpokój, poddasze - duże 
ok 100m2 do dowolnej adaptacji.) 
dodatkowo na działce budynek 
gospodarczy o pow ok 100m2 oraz 
stodoła i komórki. Media: prąd, 
siła, woda w ulicy, studnia,. Okna 
drewniane, stropy betonowe, dach 
kryty papą. Wnętrze czyste ,suche 
do własnej aranżacji. Dodatkowo 
na działce murowana stodoła o 
pow ok 300m2, oraz komórka i 
drewniana szopa. Okolica cicha 
i spokojna w sąsiedztwie innych 
domów i gospodarstw. Odległość 
od Łęczycy ok 10 km od Piątku ok 
7km,od Łodzi ok 50 km. CENA 160 
tyś do negocjacji. 601-991-655
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SPORT

Sporo emocji zafundowali ko-
szykarze AZS WSGK Polfarmex 
Kutno swoim kibicom na począ-
tek nowego roku. Najważniejsze 
jednak, że sprezentowali im 
kolejne zwycięstwa w ważnych 
ligowych potyczkach.

W środę Akademicy pokonali 
na wyjeździe zawsze wyma-
gający Znicz Basket Pruszków 
75:73 (24:16, 14:18, 21:16, 16:23) na 
trudnym terenie. Mecz kutnowscy 
koszykarze rozpoczęli koncer-
towo - zdecydowanie wygrali 
pierwszą kwartę. Następne dzie-
sięć minut gry należało już jednak 
do gospodarzy.

Trzecia kwarta spotkania była 
znowu popisem kutnian. Wy-
nik meczu ważył się jednakże 
na szali do ostatnich sekund. 
O zmianę poprosił znakomicie 
ostatnio spisujący się rozgry-
wający Akademików Dawid 
Bręk, a zastępujący go Kamil 
Maciejewski nie stanął niestety 
na wysokości zadania. Zaliczył 
tylko jedną asystę i dwie straty. 
Biorąc pod uwagę wcześniejsze 
występy nowego gracza kut-
nowskiej drużyny, trzeba jednak 
przyznać, że jest perspekty-
wicznym graczem. Akademicy 
ponownie zafundowali swoim 
kibicom nerwową końcówkę 
meczu. Najważniejsze jednak, że 
zwyciężyli i przywieźli z Prusz-
kowa ważne punkty.

Najskuteczniejszym zawod-
nikiem ekipy trenera Jarosława 
Krysiewicza był ponownie Jakukb 
Dłuski, który na swoim koncie 
zanotował 23 punkty.

Znicz Basket Pruszków : Suliń-

ski 14, Aleksandrowicz 12 (1 zbiór-
ka), Bonarek 12 (2), Matuszewski 9 
(1), Szymański 9 (1), Malitak 9 (1), 
Kwiatkowski 3, Czosnowski 3 (1), 
Czubek 2.

AZS WSGK Polfarmex Kutno: 
Dłuski 23, Bręk 15 (4), Jakóbczyk 
12 (2), Mazur 10 (1), Glabas 9 (1), 
Szwed 3, Kwiatkowski 3, Rduch 
0, Kobus 0, Maciejewski 0.

W sobotę na własny parkiecie 
Akademicy zdecydowanie po-
konali zespół UMKS Kielce 77:51 
(25:9, 15:16, 17:14, 20:12). Początek 
meczu ponownie należał do dru-
żyny Krysiewicza. W następnych 
odsłonach spotkania kielczanie 
stawili gospodarzom opór, koń-
cówka meczu należała już jednak 
do podopiecznych Jarosława Kry-
siewicza, co pozwoliło na to, by 
licznie zgromadzona publiczność 
ukontentowana opuszczała halę 
po końcowej syrenie.

AZS WSGK Polfarmex Kutno: 
Mazur 17 (2 zbiórki), Rduch 13 (3), 
Bręk 10 (2), Szwed 7, Kwiatkowski 
7, Kobus 7, Dłuski 7, Jakóbczyk 4, 
Glabas 3, Kopczyński 2, Macie-
jewski 0.

UMKS Kielce: Wróbel 9 (1), 
Miernik 8(1), Kijanowski 8, Król 
8, Bacik 6 (2), Fąfara 4, Osiakowski 
2, Tokarski 2, Makuch 2, Kamecki 
2, Busz 0.

Z powodu kontuzji stopy pau-
zuje kapitan ekipy Akademików 
Grzegorz Małecki.

- Grzesio ma taką nieprzyjemną 
kontuzję ścięgna podeszwowego - 
mówi Jarosław Krysiewicz, trener 
AZS. - Przy dobrych wiatrach 
może wróci na boisko za półtora 
miesiąca, ale jego rekonwalescen-
cja może niestety potrwać dłużej. 

Tekst i fot.:Robert Czekalski

NERWÓWKA I DEMOLKA
KUTNO

KUTNOKUTNO

KROŚNIEWICE
W dniach 16, 17 i 19 stycznia 

w Świetlicy Osiedlowej im. gen. 
Władysława Andersa w Krośnie-
wicach odbędą się zmagania ama-
torów tenisa stołowego. Zwycięzca 
rozgrywek otrzyma tytuł mistrza 
Noworocznego Turnieju Tenisa 
Stołowego. Do wspólnej zabawy 
na sportowo zaprasza Gminne 
Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Krośniewicach. 

 Od chwili istnienia placówki to 
właśnie tenis stołowy jest dyscypli-
ną, która wśród uczestników zajęć 
cieszy się największą popularnością. 
Aby na sportowo rozpocząć 2013 
rok, w atmosferze karnawałowej za-
bawy postanowiono zorganizować 
Noworoczny Turniej Tenisa Stoło-
wego im. gen. Władysława Andersa. 

Organizatorzy sportowych zmagań 
gwarantują znakomitą atmosferę, 
świetną rozrywkę, dreszczyk emo-
cji. Zwycięzcy otrzymają honorowy 
tytuł mistrza. Zgłoszenia na turniej 
przyjmuje instruktor GCKSiR w 
Krośniewicach Jolanta Zagajewska.

 rcz

Noworoczny turniej tenisa

Trwają zapisy do Kutnowskiej Ama-
torskiej Ligi Koszykówki (KALK). 
Termin składania zgłoszeń wraz 
potwierdzeniem wpłaty upływa 16 
stycznia. Planowany termin rozpo-
częcia rozgrywek: 20 stycznia SP nr 4.
 Zainteresowane zespoły proszone są o 
dostarczanie kart zgłoszeniowych do 
siedziby MOSiR przy ul. Kościuszki 26 
oraz wniesienia opłaty rejestracyjnej w 
kwocie 290 PLN na konto:
MOSiR Kutno
ul Kościuszki 26, 99-300 Kutno
57 2030 0045 1110 0000 0164 
9340
W tytule przelewu proszę wpisać :
KALK [NAZWA DRUŻYNY]

rcz

Zapisy 
do KALK

Znany jest już kalendarz spotkań 
sparingowych, które rozegrają piłkarze 
trzecioligowego MKS Kutno. Przed run-
dą wiosenną Miejscy wszystkie mecze 
rozegrają na wyjazdach. Spowodowane 
jest to brakiem podgrzewanej murawy 
na stadionie miejskim w Kutnie. Pierw-
szy mecz sparingowy drużyna MKS 
Kutno zagra już 2 lutego w Uniejowie z 
Olimpią Koło, 6 lutego Miejscy spotkają 
się w Płocku z tamtejszą Wisłą, a trzy dni 
później we Włocławku z Włocłavią. 16 
lutego Miejscy zmierzą się z Mszczo-
nowianką Mszczonów w Łowiczu, 20 
lutego w Łodzi z Turem Turek, 23 lutego 
ponownie w Łowiczu z tamtejszym 
Pelikanem, 2 marca w Toruniu z Elaną 
Toruń, ostatni sparing przed wiosenną 

rundą rozgrywek III ligi okręgu łódzko
-mazowieckiego kutnowscy piłkarze 
zagrają 9 marca w Rawie Mazowieckiej 
z Mazovią. Problemy finansowe nie 
pozwoliły na wyjazd Miejskich w tym 
roku na obóz treningowy, ani - co waż-
niejsze - na transfery. Poważna kontuzja 
Wojciecha Borowca wykluczy go z gry 
prawdopodobnie do końca sezonu. W 
tej sytuacji niezbędne staje się pozy-
skanie dodatkowego lewego obrońcy. 
Mizeria budżetowa jednak na to nie 
pozwala. Renegocjacji prawdopodobnie 
ulegną również kontrakty obecnych 
piłkarzy, a ich gaże zostaną zmniejszone. 
Zdaniem prezesa MKS Kutno Zdzisława 
Bartola, wysokość przyszłorocznego bu-
dżetu lokuje kutnowski zespół w rzędzie 
czwartoligowców.

rcz

Lewy obrońca potrzebny 
od zaraz

W meczu na szczycie Ekstra-
klasy Kobiet Kutnowskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki Polpuch 
Kutno pokonał po zaciętym 
spotkaniu drużynę Zespołu 
Szkół w Żychlinie 2:1 i nadal po-
zostaje jedynym niepokonanym 
zespołem w rozgrywkach.

Z letargu obudziła się rów-
nież drużyna Hurt-Papu Kutno, 
która pokonała w sobotnich 
meczach Gimnazjum nr 2 w 
Kutnie 2:0 oraz Mickiewicza 
Żychlin 2:1.

Zespół Szkół w Żychlinie w 
swoim drugim meczu pokonał 
natomiast Troczewskiego Kutno 
2:0.

Na czele tabeli - pomimo po-
rażki - nadal znajduje się Zespół 
Szkół w Żychlinie, ale ma o jeden 
mecz rozegrany więcej, aniżeli 
Rolpuch. Do czołówki dołączył 
takżę Hurt-Pap, stawkę zamyka 
zaś drużynas Gimnazjum nr 2 
Kutno.

rcz

Rolpuch 
nadal 
niepokonany
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Mercedes-Benz E 200 T Kompressor
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
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz SPRINTER 308 CDI 
11/2001, 82 KM, 227 tyś km. Lakier brązowy,  
automatyczna skrzynia biegów, radio,
cena : 19 999 zł z VAT ZW
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz C 200 CGI AVANTGARDE 
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 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz C 220 CDI 
BLUEEFFICIENCY
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 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz C 250 CDI AMG
12/2010, 204 KM, 77 tyś km. tenorit metalik, 
AMG, klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrzewane 
fotele, cena netto : 89 900 zł +23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz E 200 CGI Coupe
09/2010, 184 KM, 23 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrzewane 
fotele,  cena netto: 99 999 zł +23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz E 220 CDI CABRIO
04/2012, 170 KM, 2 tyś km. czarny metalik, 
xenony, klimatyzacja, automatyczna skrzynia 
biegów,czujniki parkowania, nawigacja, 
podgrzewane fotele, kabrio, skórzana tap. cena: 
189 000 zł +23% VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz E 350 CDI COUPE
03/2010, 231 KM, 36 tyś km. czarny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrzewane 
fotele, Skórzna tap. cena: 135 000 zł + 23 % VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz E 350 CDI AMG
03/2011, 231 KM, 49 tyś km. tenorit metalik, 
AMG, klimatyzacja, automatyczna skrzynia 
biegów, xenony, czujniki parkowania, 
nawigacja, podgrzewane fotele, cena netto : 
161 900 zł +23%
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC
06/2011, 265 KM, 50 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrzewane 
fotele,4x4, cena netto : 189 000 zł +23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC
08/2011, 265 KM,17 tyś km. granatowy metalik, 
xenony, klimatyzacja, automatyczna skrzynia 
biegów,czujniki parkowania, nawigacja, 4x4, 
podgrz. fotele, skórzana tap. cena: 249 900 zł 
+23% VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Kombi
06/2004, 109 KM, 212 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, manualna skrzynia biegów, radio 
CD z nawigacją, elektryczne szyby i lusterka, 
wersja 5 osobowa. cena: 29 900 zł + 23 % VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz S 350 CDI BLUETEC
11/2011, 258 KM, 11 tyś km. czarny metalik, 
klima-tyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
xenony, czujniki parkowania, nawigacja, skóra, 
podgrzewane fotele, cena netto: 255 000 zł 
+23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ML 250 CDI 4MATIC
11/2011, 204 KM, 9 tyś km. czarny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrzewane 
fotele,4x4, cena netto : 189 900 zł +23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz S 320 CDI
12/2000, 197 KM, 343 tyś km.czarny metalik,  
Klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
czujniki parkowania, nawigacja, podgrz. fotele, 
xenony, webasto.  cena: 29 900 zł z VAT ZW
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ML 420 CDI 4MATIC
11/2006, 306 KM, 228 tyś km. srebrny metalik, 
klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, 
LIFTING, czujniki parkowania, nawigacja, 
podgrzewane fotele, 4x4. cena:85 000 zł +23% 
VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ACTROS 1840 LS  
06/1999, 400 KM, 822 tyś km. Kabina sypialna, 
elektryczne lusterka i szyby, webasto, zbiorniki 
1200L, nowe opony, po dużym serwisie.cena 
netto : 49 000 zł +23% VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ATEGO 1223 L 
10/2006, 230 KM, 547 tyś km. biały, 
klimatyzacja, webasto, elektryczne lusterka 
i szyby, winda, kabina sypialna, nowe opony, 
cena netto : 79 900 zł +23% VAT 
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ATEGO 817 Holownik
03/1999, 170 KM, 530 tyś km. Żółty drogowy, 
nowy lakier, sygnalizacja świetlna, najazdy, 
wciągarka elektryczna ,cena: 49 900 zł +23% 
VAT
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Mercedes-Benz ATEGO 818
08/2007, 180 KM, 160 tyś km. niebieski, 
tempomat, klimatyzacja, manualna skrzynia 
biegów, winda, radio CD, podgrzewane fotele, 
cena: 81900 zł + 23 % VATKONTAKT :
tel.: +48 24 721 30 00, kom.: +48 606 996 500

Citroen Berlingo
190000 km, 1868 cm3, 71 KM, diesel, kupiony w 
polskim salonie, zarejestrowany w Polsce, hak, 
wspomaganie kierownicy, drugi właściciel, 
cena: 7500 zł, tel. 24 721-50-88

Fiat Albea
116000 km, 1368 cm3, 77 KM, Sedan / 
Limuzyna, kupiony w polskim salonie, 
zarejestrowany w Polsce, ABS, cz, elektryczne 
lusterka, elektryczne szyby, immobiliser, 
klimatyzacja, komputer, cena: 11500 zł, tel. - 24 
721-50-88

Skoda Superb
13000 km, 1998 cm3, 170 KM, diesel, 
serwisowany w ASO, ABS, ASR, ESP, felgi 
aluminiowe, autoalarm, CZ, czujnik deszczu, 
parkowania, elektryczne lusterka,  szyby, 
immobiliser, kierownica wielofunkcyjna, 
klimatyzacja, komputer, ksenony, podgrzewane 
fotele, poduszka powietrzna, radio /CD, 
skórzana tapicerka, cena 103500 zł, tel. - 24 
721-50-88

Skoda Fabia Combi Elegance 
1.4 benzyna, skrzynia biegów automatyczna, cz, 
elektr. szyby, komputer pokładowy, abs,  
pakiet skórzany, bezwypadkowy, serwisowany 
w ASO , rok produkcji  2004, przebieg 85 tys 
km, cena 17 tys pln brutto,
tel. - 24 721-50-88

Skoda Fabia
48600 km, 1390 cm3, 75 KM, bezwypadkowy, 
kupiony w polskim salonie, pierwszy właściciel, 
serwisowany w ASO, zarejestrowany w 
Polsce, ABS, CZ, elektryczne lusterka, 
szyby, immobiliser, klimatyzacja, komputer, 
poduszka powietrzna, światła przeciwmgielne, 
wspomaganie kierownicy, cena: 21500 zł, tel. 
24 721-50-88

Chcesz sprzedać auto? Pomożemy Ci w tym. 
Atrakcyjne ceny ogłoszeń. Zadzwoń: 24 253-59-67

GIEŁDA SAMOCHODOWA


