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Pasażerowie krytykują kolejarzy „Kolęda” - dać, czy nie?

Procesuje się 
z miastem!
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Najcenniejsze drzewko w powiecie rośnie w Łęczycy. 
Choinka... zamykana jest na kłódkę

str. 2 Jest zgoda na sprzedaż więzienia

Krystyna Bechcińska z Łęczycy, która 

złamała nogę na nieodśnieżonym 

i oblodzonym chodniku miejskim, 

od ponad dwóch lat walczy o 

odszkodowanie. Do sądu pozwała władze 

miasta, które jej zdaniem nie wywiązały 

się z obowiązku należytej kontroli swoich 

służb odpowiedzialnych za utrzymanie 

zimą chodników i dróg.  Pech chciał, że 

pani Krystyna w ubiegłym tygodniu znów 

przewróciła się na śliskim chodniku i 

ponownie uszkodziła nogę, którą dwa 

lata temu złamała. Poszkodowanych 

przybywa. Ta zima na długo zapadnie w 

pamięci mieszkańców Łęczycy.

Fructa będzie 
zwalniać. 100 
osób straci pracę

str.3

Za złamaną 
nogę żąda 15 
tysięcy

str. 2 str. 4
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Pasażerowie nie szczędzili słów 
krytyki pod adresem związków 
zawodowych PKP, które w ubiegły 
piątek  zorganizowały strajk w obro-
nie ulg dla pracowników spółek ko-
lejowych oraz dla kolejarzy- emery-
tów. Między 7 a 9 rano wstrzymany 
został ruch pociągów. Pani Halina z 
Kutna skarżyła się, że związkowcy 
organizując strajk kompletnie zlek-
ceważyli pasażerów.

- Cóż, pozostało nam jedynie 
„koczowanie” na dworcu, bo do 
godziny 9.00 nic się nie zmieni 
- usłyszeliśmy. - Mamy już wyro-
bione, negatywne zdanie o PKP.

W Kutnie unieruchomione 
były 4 składy kolejowe relacji 
Warszawa-Sopot, Poznań-Kra-
ków, Zakopane-Gdynia i Byd-
goszcz – Białtystok. Na dworcu 
pracownicy PKP starali się ła-
godzić emocje ciepłą herbatą.   

A jak było w Łęczycy?
 Pan Paweł S. z Bytomia, wra-

cając z odwiedzin u brata, czekał 
na pociąg do Katowic.

- Bieda na kolei. Niepotrzebne 
to. Później się dziwią, że ludzie 
nie mają zaufania do PKP – mówi 
zdenerwowany pasażer.

Niektórzy nie wiedzieli o straj-
ku. Pani Barbara rano chciała 
dostać się do Łodzi. 

- Jestem całkowicie negatywnie 
zaskoczona – usłyszeliśmy. 

Na zewnętrznych tablicach in-
formacyjnych, jak również w 
kasie biletowej nie pojawiły się 
żadne ogłoszenia o planowanym 
strajku. W pociągu PKP Intercity 
relacji Poznań-Kraków, który na 
łęczycki dworzec przyjechał z 80. 
minutowym opóźnieniem, o straj-
ku kolejarze nie chcieli nic mówić. 
Odesłali nas do rzecznika.  

Dziś wznowione mają zostać roz-
mowy przedstawicieli kolejowych 
związków zawodowych z praco-
dawcami. Obecnie nie ma mowy 
o strajku generalnym na ko-
lei, bo mediacje na razie trwają 
i mam nadzieję, że zakończą się 
porozumieniem - powiedział 
przewodniczący Konfederacji 
Kolejowych Związków Zawodo-
wych Leszek Miętek.

Tekst i fot. (kamp), (luk)

ŁĘCZYCAŁĘCZYCA

KUTNO, ŁĘCZYCA

Wojewoda wyraziła zgodę na 
sprzedaż byłego więzienia. Na 
taką decyzję starostwo powiatowe 
czekało kilka miesięcy. Teraz będzie 
można ogłosić publicznie o sprze-
daży budynku wraz z gruntami 
a następnie poinformować o dacie 
pierwszej licytacji.

- Ogłoszenie o sprzedaży pojawi 
się najprawdopodobniej już w lu-
tym – informuje Alicja Miarka z 
wydziału geodezji i nieruchomości 
starostwa powiatowego w Łęczycy. 
- Cenę wyjściową ustaliliśmy na 
milion siedemset tysięcy złotych. 

Do starostwa przychodziło 
wielu zainteresowanych kup-

nem zabytkowej nieruchomości, 
która przed więzieniem stano-
wiła klasztor dominikański. 
Jednym z zainteresowanych 
jest biznesmen, który ma plany 
przebudowy dawnego więzienia  
na oryginalny hotel z restauracją 
i muzeum. Jedną z głównych 
atrakcji turystycznych tego miej-
sca ma być prywatne muzeum 
więziennictwa.

- O planach zawsze trzeba mó-
wić z ostrożnością. Oczywiście 
bardzo byśmy się cieszyli, gdyby 
szybko udało się sfinalizować 
transakcję za korzystną cenę – 
nie ukrywa Krystyna Pawlak, 
wicestarosta. 

(stop)

Szaleństwa nie ma. Jak na razie 
mieszkańcy nie palą się do zabaw 
w łęczyckich restauracjach.

– Nie ma chętnych na takie zaba-
wy i prawdopodobnie w tym roku 
niczego nie zorganizujemy – usły-
szeliśmy w restauracji Kargul. – Bar-
dziej opłaci się nam organizowanie 
osiemnastek. 

Podobnie jest w restauracji Aga-
wa.

- U nas nie będzie balu kar-
nawałowego, ale trudno jest mi 
stwierdzić, czy łęczycanie nie chcą 
się bawić z powodów finansowych 
– mówi Halina Pokarska, właści-
cielka restauracji Agawa. 

Bal karnawałowy w Agawie to 
wydatek około 100 złotych od osoby. 

W restauracji Komnata chętnych 
do zabawy nie brakuje. W tym 
roku karnawał będzie pod hasłem 
„Powrót do PRL-u”.

-  Przewidujemy konkursy i nasi 
goście na pewno będą się świetnie 
bawić – zapewnia właścicielka re-
stauracji Komnata. 

(id)

STRAJK OSTRZEGAWCZY NA KOLEI

STOI NA STACJI 
LOKOMOTYWA...

Pasażerowie w Łęczycy, podobnie jak w Kutnie, 
nie kryli swojej irytacji z powodu strajku 
ostrzegawczego związkowców

No i 
gdzie ten 
pociąg?

Takie strajki 
uderzają 
bezpośrednio w 
pasażerów i tak nie 
powinno być – żalili 
się nasi rozmówcy

Skromny karnawałJest zgoda na sprzedaż starego więzienia
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FRUCTA BĘDZIE ZWALNIAĆ!
ŁĘCZYCA

Niegdyś duma miasta a 
dziś ledwo wiążący koniec 
z końcem zakład. Niestety 
szefostwo zdecydowało się 
nie przedłużać tej agonii. W 
niedawnej rozmowie szefów 
firmy z pracownikami padły 
informacje o zakończeniu 
produkcji. Pracę straci prawie 
sto osób. 

Do naszej redakcji zadzwo-
nił pracownik, który z niepo-
kojem opowiadał o swoich 
obawach. 

- Jest coraz gorzej. Podobno 
Fructa nie przynosi zysków. 
Boimy się, że zakład padnie 
– usłyszeliśmy w słuchawce.

Te słowa okazały się proro-
cze. Pojechaliśmy pod koniec 
ubiegłego tygodnia do zakła-
du, aby zapytać o upadłość. 

- O żadnej upadłości nie ma 
mowy. Pensje są wypłacane, 
również wszystkie składki 
pracownicze, ubezpiecze-
nia i podatki – przekonuje 
prokurent, który wolał nie 
podawać swojego nazwiska. - 
Ale to prawda, że pracownicy 
zostali już poinformowani 
o wygaszaniu działalności 
operacyjnej. 

Innymi słowy Fructa nie bę-
dzie produkować soków. Kie-
dy to się stanie? Według na-
szych informacji zaprzestanie 
produkcji nastąpi w połowie 
tego roku. Cześć pracowników 
wciąż ma jednak nadzieję, że 
ten czarny scenariusz się nie 
spełni. 

- Nie otrzymaliśmy jeszcze 
wypowiedzeń. Może stanie 
się cud i produkcja będzie 
kontynuowana – usłyszeliśmy 
od jednej z pracownic. 

Na miejscu chcieliśmy rów-
nież porozmawiać z prezesem. 
Dowiedzieliśmy się, że jest 
za granicą. Warto dodać, że 
Fructa posiada udziały holen-
derskie. Kiedyś była to Aronia. 
Jedna z przemysłowych wizy-
tówek miasta. Z Fructą rów-
nież wiązano spore nadzieje. 
Choć pracownicy po kilku la-
tach zaczęli narzekać na niskie 
pensje i warunki pracy. Dziś 
już nikt nie powraca do tych 

narzekań. Mówi się wyłącznie o 
planowanych zwolnieniach. 

W Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Łęczycy szykują się na 
informację o grupowych zwol-
nieniach.

- To małe miasto. O tym, że 
źle zaczęło się dziać w zakładzie 
Fructa już mówi się od jakiegoś 
czasu. Do mnie te niepokojące 
informacje także dotarły. To na 
pewno dramat dla zatrudnio-
nych tam ludzi. Szkoda – usły-
szeliśmy od Lidii Zięby, dyrektor 
urzędu pracy. 

Oto komentarz firmy
Po wielu latach pomysłów, stra-

tegii a także nadziei związanych 
z firmą Fructa Napoje Sp. z o.o., 
która działa  w ramach niemieckiej 
rodziny Riha Richard Hartinger 
Napoje Grupa, z przykrością infor-
mujemy o zamknięciu produkcji w 
czerwcu tego roku. Bardzo mocno 
zaangażowaliśmy się w budowanie 
silnego zakładu. Ale po 9 latach ja-
kichkolwiek pozytywnych wyników 
jest logiczne i konieczne, aby wy-
cofać się z dalszej nieopłacalnej 
działalności w Łęczycy, która szko-
dzi całej grupie Riha. Produkcja 
w fabryce w Łęczycy, nawet z 
nowym dyrektorem zarządzają-
cym i pomocą niemieckich kole-
gów, jest niestety bez przyszłości.  
Wiemy o trudnej sytuacji gospodar-
czej w rejonie Łęczycy i Łodzi. Dla-
tego na pewno pomożemy naszym 
pracownikom w przygotowaniu 
aplikacji dla nowych pracodawców. 
Przygotujemy również na koszt fir-
my kompleksowy program outplace-
mentowy. Oczywiście wywiążemy 
się ze wszystkich pracowniczych 
zobowiązań. Będziemy też prze-
strzegać wszystkich wymogów 
prawnych związanych z zamknię-
ciem działalności Fructa Napoje 
Riha Richard Hartinger.

Dr. Jörg Knebusch
Managing Director, Fructa 

Getränkeindustrie GmbH
Managing Director responsi-

ble for all non-German entities 
of the riha Richard Hartinger 
Beverage Group

(stop)

Pracownicy 
wyższego pionu 
o planowanych 
zwolnieniach mówili 
niechętnie

Kolejna dostawa. Naszego dziennikarza na teren zakładu nie wpuszczono

W połowie 
roku zakład 
zaprzestanie 
produkcji
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ŁĘCZYCA

DASZYNA

DASZYNA

PIĄTEK

Wzniesiony na początku XIX 
wieku drewniany dworek szla-
checki w Daszynie jest gruntownie 
modernizowany.  Na modernizację 
przeznaczyliśmy z budżetu gminy 
1,6 mln złotych – mówi „Reporterowi” 
wójt gminy Daszyna Zbigniew 

Wojtera. - Planowane zakończenie 
prac nastąpi pod koniec tego roku. 
W odnowionym dworku będą mie-
ściły się biblioteka oraz Urząd Stanu 
Cywilnego. Lokatorzy zabytkowego 
budynku otrzymali od gminy, przed 
rozpoczęciem remontu, lokale za-
stępcze.

(kamp)

W kwietniu, po 2 latach prac, 
gotowa ma być hala sportowa przy 
gimnazjum, która ma być jednym 
z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w naszym regionie. Koszt 
inwestycji to 6 mln złotych. 

Mamy w tygodniu 4 godziny w-f 
i połowę tego czasu spędzamy w 
Mazewie. Dojazdy są jednak kosz-
towne. Gdy ukończona zostanie bu-
dowa hali, nasze problemy się skoń-
czą – mówi Anna Dymna, dyrektor 
gimnazjum w Daszynie. - Wiemy, że 
z nowego obiektu skorzysta ok 250 
dzieci. Hala ma być dostępna dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 

- 

Sala 
gimna- styczna 
posiadać będzie trybuny, zaplecze 
sanitarne oraz salkę do aerobiku. 
Obiekt będzie docieplony – mówi 
Zbigniew Wojtera, wójt Daszyny.

Tekst i fot. (kamp)

Czas tzw. kolęd, w których 
duchowni odwiedzą w domach 
swoich parafian, to okres wzmo-
żonych dyskusji nad tym czy da-
wać pieniądze, czy też nie. A jeśli 
już, to ile? Zdarza się, że zamiast 
pieniędzy księża otrzymują od 
domowników słoiki z dżemem 
lub pomarańcze. 

Niestety, bieda niektórych para-
fian jest coraz bardziej widoczna. 

- Czasami od uboższych para-
fian otrzymujemy słoik dżemu, 
cytrusy, czekoladę – przyznaje ks. 
Paweł Muranowicz z parafii pw. 
św. Andrzeja w Łęczycy. - Takie 
momenty pozostają w pamięci. 
Nie dlatego, że jesteśmy takimi 
podarunkami obrażani. Ale dla-
tego, że tacy parafianie zapraszają 
nas do siebie i pomimo trudnej 
sytuacji finansowej dają nam z 
serca to, co mają. 

Parafianie najczęściej dają w 
kopercie od 20 do 50 złotych. 

- Tu nie chodzi o pieniądze – za-
pewnia duchowny. - Mogę bardzo 
szczerze powiedzieć, że wszyscy 
Ci, którym leży na sercu troska o 
Dom Boży zawsze wręczając księ-
dzu ofiarę w postaci pieniędzy, 
czynią to z wielką chęcią i życz-
liwością. Wiedzą, że pieniądze 
będą przeznaczone na mądre i 
potrzebne cele. Kwota takiej ofiary 

jest zawsze zależna od sytuacji w 
jakiej znajduje się rodzina. 

Zdaniem księdza Muranowi-
cza w większości przypadków 
kolęda to dla parafian  bardzo 
ważny czas.  Zwłaszcza osoby 
starsze chcą się wyżalić. Czę-
sto doskwierają im choroby, 
samotność, albo skromna 
renta nie starcza na godne 
życie. Niestety coraz czę-
ściej ludzie uskarżają się 
na bezrobocie. Z czego się 
cieszą? Z sukcesów dzieci 
i wnuków.  Oczywiście 
zdarzają się sytuację, że 
ksiądz nie jest wpuszczany 
do domu.  

- Jak w każdej parafii, również 
u nas istnieje pewien procent 
rodzin, które  świadomie nie 
otwierają nam drzwi. Może ich 
opinie o księżach i Kościele są ne-
gatywne? Nie wiem. Może myślą, 
że przychodzimy wyłącznie po 
pieniądze. Ale przecież na siłę nie 
wchodzimy do mieszkań. Każdy 
ma wolną wolę i wybór. Nikogo 
do niczego nie zmuszamy.  Na 
szczęście większość parafian 
otwiera nam drzwi, czeka na to 
spotkanie, modlitwę i rozmowę. 
Jeden mit muszę jednak obalić. 
Fortuny z kolędy księża nie mają.

 (stop), (id)

Rozpoczęła się realizacja pro-
jektu Polska Cyfrowa Równych 
Szans. Na rzecz włączenia do-
rosłych w cyfrowy świat, dzia-
łają lokalni animatorzy, którzy 
prowadzą działania na rzecz 
edukacji cyfrowej pokolenia 
50+ tzw. Latarnicy Polski Cy-
frowej. Kursy te są bezpłatne.  
W gminie Piątek realizacja pro-
jektu rozpoczęta została przez 
Latarników - p. Ewę Dąbrowska i 
p. Jacka Michalskiego. W ramach 
projektu PCRS prowadzone są 
spotkania dla mieszkańców 50+, 
na których omawiane będą za-
gadnienia z zakresu obsługi kom-
putera, korzystania z Internetu, 
korzystania z urządzeń teleinfor-
matycznych itp. W pierwszych 
zajęciach uczestniczyła ponad 
dwudziestoosobowa grupa miesz-
kańców.

Info: Urząd gminy w Piątku

KSIĘŻA MÓWIĄ - „KOKOSÓW” Z KOLĘDY NIE MAMY

Ludzie dzielą się 
tym, co mają...

Ks. Paweł 
Muranowicz 
mówi, że 
„kokosów” 
z kolędy 
duchowni 
nie mają

Dworek 
zmienia oblicze

Nowoczesna hala na 
ukończeniu

Dyrektor gimnazjum wyraża swoje zadowolenie z powodu 
kończącej się budowy hali gimnastycznej

Latarnicy przy 
komputerze
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ŁĘCZYCA

ODSZKODOWANIE ZA ZAŚNIEŻONY CHODNIK

BIAŁY KOSZMAR

To skandal, 
że chodniki 
tak wyglądają 
– mówią 
przechodnie

To ta sama 
noga, którą 
złamałam 
dwa lata 
temu – mówi 
mieszkanka 
Łęczycy

Pani Krystyna 
trafiła na 
pogotowie 
z powodu 
zaśnieżonych 
i oblodzonych 
chodników

Krystyna Bechcińska 
postanowiła pozwać do 
sądu miasto i walczyć o 
odszkodowanie po tym, jak 
na oblodzonym chodniku 
w Łęczycy ponad 2 lata 
temu przewróciła się i 
złamała kość strzałkową. 
Kilka dni temu znów trafiła 
na pogotowie z poważnie 
stłuczonym kolanem 
po upadku na śliskim 
chodniku. Niestety pani 
Krystyna nie jest jedyną 
ofiarą białych i oblodzonych 
chodników. Nie ma dnia, 
by do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego nie byli 
przywożeni mieszkańcy ze 
złamanymi nogami, rękami 
czy też innymi kontuzjami 
po upadkach na śliskich 
chodnikach i przejściach 
dla pieszych. 

Krystyna Bechcińska nie ukrywa 
swojej irytacji. Tym razem, na szczęście, 
skończyło się na stłuczonym kolanie. 
Mogło być gorzej. Tym bardziej, że 
ucierpiała ta sama noga, którą starsza 
pani złamała także z powodu oblodzo-
nego chodnika dwa lata temu. 

- Jestem zbulwersowana tym, że w 
mieście chodniki i ulice są w takim 
stanie. Nawet centrum nie jest porząd-
kowane. Chodniki białe, oblodzone. 
Nie są posypane piaskiem. Strach jest 
wychodzić z domu. Moi sąsiedzi w po-
dobnym do mojego wieku ograniczają 
wyjścia z mieszkań właśnie z obawy 
przed upadkiem na nieodśnieżonych 

chodnikach. Ja muszę kilka razy 
dziennie wychodzić z domu i space-
rować, bo mam pieska. To właśnie 
podczas jednego z takich spacerów 
poślizgnęłam się i upadłam na 
kolano. Myślałam, że ponownie 
złamałam nogę, ale skończyło 
się na silnym stłuczeniu i 
krwiaku – mówi Krysty-
na Bechcińska.

Łęczy-
can-

ka musiała przejść bolesny zabieg 
punkcji. Najprawdopodobniej czekają 
ją kolejne wizyty w poradni 
chirurgii urazowej. 

- Naprawdę moż-
na się załamać. Tu 
nawet nie cho-
dzi o mnie, 
bo poszko-
dowanych 
jest więcej. 
Jak długo 
j e s z c z e 
s ł u ż b y 
miejskie 
nie będą 
w y w i ą -
zywać się 
ze  swoich 
obowiązków? 
- pyta K. Bechciń-
ska. - Już ponad dwa 
lata walczę o odszko-
dowanie. Pozwałam do sądu 
władze miasta, bo to przecież ich 
wina, że chodniki nie są odśnieża-
ne. Wielokrotnie rozmawiałam z 

burmistrzem, ale on problem prze-
rzucał na ubezpieczyciela. Nie może 

być tak, żeby starsi ludzie 
bali się wychodzić z 

domów z obawy 
przed upad-

kiem na ob-
lodzonych 

chodni-
k a c h . 
B y ć 
m o ż e 
m o j a 
walka 
o od-
s z k o -
dowa-

nie od 
m i a s t a 

zachęci i 
innych. Nie 

moż n a  le k-
ceważyć takich 

spraw. 
Krystyna Bechcińska domaga 

się 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia 
za ból i kosztowną rehabilitację.

O komentarz poprosiliśmy w urzę-
dzie miasta. 

- Informujemy, że do Jednost-
ki Budżetowej “Zieleń Miejska” 
(jednostka organizacyjna urzędu 
miasta za pracę której bezpośrednio 
odpowiada burmistrz – przyp. aut.) 
wpłynął wniosek o odszkodowanie 
z tytułu szkody osobowej. Firma 
ubezpieczeniowa, z powodu braku 
winy ubezpieczonego, odmówiła 
wypłaty odszkodowania. Poszko-
dowana skierowała sprawę do sądu. 
Obecnie toczy się postępowanie 
przed Sądem Rejonowym w Łę-
czycy – mówi Rafał Koperkiewicz, 
odpowiedzialny w magistracie za 
kontakty z mediami. 

W ubiegłym tygodniu, po opadach 
śniegu, Łęczyca praktycznie została 
sparaliżowana. Bulwersuje to, że 
większość chodników i ulic w dalszym 
ciągu nie jest posypana piaskiem czy 
też solą. A jeszcze nie tak dawno służby 
miejskie i powiatowe zapewniały, że 
zima im nie straszna. 

(stop)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nierucho-
mości obciąża jej właściciela. W 
razie zaniedbań podmiot odpo-
wiedzialny za usunięcie śniegu 
z chodnika będzie odpowiadał 
na podstawie art. 415 Kodeksu 
cywilnego na zasadzie winy, a 
poszkodowany ma prawo wysu-
wać roszczenia wobec sprawcy. 

Adresatem może być:
• gmina; 
•  każdy właściciel nieruchomo-

ści odpowiedzialny za przyna-
leżny do niej chodnik; 

•  administracja spółdzielni 
mieszkaniowej; 

•  administracja domów miej-
skich; 

• wspólnoty mieszkaniowe. 
 
Przechodzień, który poślizgnie 
się na nieodśnieżonym czy też 
oblodzonym chodniku i dozna 
w związku z tym urazu, powinien 
skierować  wniosek o odszko-
dowanie. Należy pamiętać, że 
każde roszczenie trzeba udo-
kumentować. Domagający się 
odszkodowania musi wykazać 
zarówno swą szkodę, jak i winę 
sprawcy. Dlatego warto zadbać 
o dowody. 

PODSTAWA PRAWNA

 Punkcja kolana była bolesna
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Krzysztof Mordzak, niedaw-
no wybrany prezes PKS w Łę-
czycy, zapowiada obniżkę cen 
biletów (nowy rozkład jazdy 
wraz z cenami na str. 12). To nie 
jedyne zmiany.

Coraz częściej zamiast pasa-
żerów autobusy PKS przewożą 
powietrze. Zdaniem Krzysztofa 
Mordzaka potrzeba poważnych 
zmian w działalności przedsię-
biorstwa przewozowego. 

W firmie pracuje prawie sto 
osób. Połowę zatrudnionych 
stanowią kierowcy. Zmiany 
na stanowisku prezesa – przy-
pomnijmy, że poprzednio PKS 
zarządzała Grażyna Kamiń-
ska – rozpoczęły dyskusję nad 
przyszłością przewoźnika. Tym 
bardziej, że konkurencja na rynku 
nie śpi. 

- Moim zdaniem potrzeba suk-
cesywnie wymieniać autobusy a w 
ich miejsce wprowadzać mniejsze 
pojazdy, czyli busy. Po co wozić 
powietrze? - pyta prezes Mor-
dzak. - Nie wynika to oczywiście 
z tego, że pasażerowie nie korzy-
stają z naszych usług. Po prostu 

godziny przyjazdów i odjazdów 
autobusów na niektórych liniach 
są źle ułożone. Dlatego zdarza się, 
że autobus jedzie bez pasażerów 
a to bardzo niedobrze. Oczywiste 
jest też to, że busy są po prostu 
bardziej ekonomiczne, tańsze w 
utrzymaniu. 

Zapytaliśmy nowego prezesa, 
czy branie pod lupę kursujących 
autobusów i kierowców może 
oznaczać zwolnienia?

- Nic takiego nie powiedziałem 
– usłyszeliśmy. - Trzeba dążyć 
do konkurencyjności i dlatego 
myśleć o koniecznych zmianach. 
PKS ma około pięćdziesięciu 
autobusów. Trzeba sobie uświa-
domić, że niektóre linie nie są 
rentowne. Jednak nie mówimy 
o zwolnieniach kierowców a o 
dopasowaniu rozkładów jazdy. 

„Reporter” dowiedział się 
jeszcze o innych planowanych 

zmianach. Zdaniem prezesa 
Krzysztofa Mordzaka w firmie 
jak do tej pory nie istniał mar-
keting. 

- Jestem z wykształcenia eko-
nomistą i wiem, że na niektó-
rych rzeczach trzeba zarabiać. 
Musimy postawić szyld przy 
trasie A1 z reklamą naszego 
punktu sprzedaży paliwa dla 
tirów, wymiany opon, wulka-
nizacji – wymienia szef PKS w 

Łęczycy. - Trzeba też zmody-
fikować stronę www. Dać tam 
nowe rozkłady, na stronie pa-
sażerowie będą mieli możliwość 
wymiany zdań, opinii. Trzeba 
zachęcać przedsiębiorców do 
reklamy na naszych pojazdach. 
Teraz są takie czasy, że o środki 
zewnętrzne trzeba skutecznie 
walczyć. I my będziemy to 
robić...

(stop)

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Andrzej Olszewski, burmistrz 
Łęczycy, podczas niedawnej nadzwy-
czajnej sesji, poinformował o nowym 
zakładzie firmy DeHeus w którym 
prace znaleźć ma 30 osób. Samorzą-
dowcy zgodzili się na poszerzenie 
o jeden hektar łęczyckiej podstrefy 
ŁSSE pod inwestycję. Firma zamierza 
produkować mieszanki dla zwierząt. 

Podjęto też uchwałę dzięki której 
MOPS w Łęczycy będzie mógł 

zorganizować staże dla 5 osób, 
które otrzymają najniższe krajowe 
wynagrodzenie.

Radny Krzysztof Urbański po-
zytywnie wyraził się o tych dzia-
łaniach, chociaż zwrócił uwagę 
na niektóre całkowicie chybione 
zadania inwestycyjne. 

Remont ulicy Staromiejskiej tak, 
ale ze znacznie lepszym pozyska-
niem zewnętrznych środków – mó-
wił radny opozycyjny.

(luk)

Jak długo jeszcze przyjdzie nam 
poruszać się pod śmiertelnie niebez-
piecznymi lodowymi pociskami? 

Przypominamy, że obowiązek  
usuwania sopli i śnieżnych nawi-

sów oraz śniegu z dachów spoczy-
wa na zarządcach i właścicielach 
obiektów. Ci często jednak odkła-
dają konieczne czynności porząd-
kowe na później licząc że sytuacja 
rozwiąże się sama, zaś niskie kary 
nakładane przez straż miejską nie 

skłaniają do refleksji.  W przypad-
ku “zdarzenia” jest zazwyczaj za 
późno i trzeba pogodzić się z bar-
dzo poważnymi konsekwencjami 
zaniedbań. 

(stop)

NOWY PREZES, NOWE RZĄDY I POMYSŁY

BILETY BĘDĄ 
TAŃSZE!

Krzysztof Mordzak, 
prezes PKS w Łęczycy, 
zapowiada zmiany w 
spółce

Nadzwyczajnie 
o zatrudnieniu

Sople jak lodowe pociski
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To chyba najbardziej cenne 
drzewko w całym powiecie. Cho-
inka rosnąca przy ul. Konopnickiej 
w Łęczycy ogrodzona jest metalową 
siatką a ponadto zabezpieczona 
kłódką. Dlaczego tak jest i kto wpadł 
na taki pomysł?  Najprawdopodob-
niej ogrodzenie postawiła kilka lat 
temu Zieleń Miejska. Próbowaliśmy 
porozmawiać z dyrektorem jed-
nostki organizacyjnej magistratu 
o uwięzionej choince, ale szef ZM 

był nieuchwytny. Dlatego na roz-
wiązanie tej zagadki przyjdzie nam 
jeszcze trochę poczekać. Okoliczni 
mieszkańcy mówią o absurdzie i 
apelują, aby uwolnić choinkę.

Biedne drzewko zamknięte na 
kłódkę – mówi z uśmiechem pani 
Krystyna, którą spotkaliśmy na 
osiedlu przy ul. Konopnickiej. - To 
ogrodzenie z kłódką zabezpiecza-
jące drzewko to jakieś kuriozum.

(stop)

Dariusz Starzyński poślizgnął 
się na oblodzonym chodniku i 
upadł na rękę. Jego dłoń od kilku 
dni jest sina i opuchnięta. Pani 
Renata – siostra – powiedziała 
nam, że rozmawiała w urzę-
dzie gminy i skarżyła się na 
zaśnieżone chodniki. W od-
powiedzi miała usłyszeć, że 
gmina nie ma już pieniędzy 
na odśnieżanie chodników 
i ulic.

- To nieprawda – mówi Mi-
chał Czekalski, sekretarz gmi-

ny. - Nie skończyły nam się 
środki na zimowe utrzyma-
nie dróg gminnych i przyle-
gających do nich chodników. 
Problem jednak w tym, że w 
Górze św. Małgorzaty przez 
kilka dni nie były odśnieżane 

drogi i chodniki powiatowe. 
Interweniowaliśmy w tej sprawie 

w starostwie. Na szczęście reakcja 
była szybka. Przysłali sprzęt i nasza 
miejscowość jest już odśnieżona. 

(stop)

Jest szansa na to, że powiat łęczycki 
znany będzie w całym naszym wo-
jewództwie jako prężnie działające 
zagłębie owocowo-warzywne. Staro-
stwo na projekt przekształcenia nie-
użytków pokopalnianych w tereny 
inwestycyjne chce pozyskać ponad 
110 milionów złotych. Projekt dosko-
nale wpisuje się w strategię rozwoju 
regionu łódzkiego i dlatego uzyskał 
pozytywną ocenę marszałka. Jednak 
od pozytywnej weryfikacji do pozy-
skania unijnych pieniędzy jeszcze 
daleka droga. 

To pierwsza taka inicjatywa staro-
stwa w Łęczycy. Plany inwestycyjne 
robią wrażenie. Łąki na obszarze wsi 
Lubień i Borki a także w części przy 
ul. Lotniczej w Łęczycy mają zostać 
uzbrojone, by przyszli inwestorzy 
zajęli się przetwórstwem owocowo
-warzywnym. 

- Na terenach pokopalnianych chcie-
libyśmy, aby zostały wybudowane 
hurtownie, suszarnie, zamrażalnie 
owoców i warzyw – wymienia Kry-
styna Pawlak, wicestarosta. - Prace 
nad tym projektem zostały zainicjo-
wane już w połowie ubiegłego roku. 
Wówczas marszałek województwa 
łódzkiego pytał przedstawicieli po-

szczególnych gmin i powiatów o 
pomysły związane z rozwojem prze-
mysłu. Z tego co się orientuje z całego 
województwa do urzędu marszał-
kowskiego zostało wysłanych 150 pro-
jektów. Nasz przeszedł do następnej 
fazy weryfikacyjnej. 

Zastępca starosty jest dobrej myśli. 
Zachwala pomysł, który jest pierwszą 
inicjatywą na taką skalę w powiecie 
łęczyckim. Na co 110 mln zł zostałoby 
wydane?

- Przede wszystkim trzeba 
uzbroić ten teren, wybudować 
drogi. W ten projekt dosko-
nale się też wpisuje budowa 
łęczyckiej obwodnicy od kra-
jowej „jedynki” do drogi 
703. Nasz powiat, położony 
w północnej części 
województwa, ma 
dużą szansę na 
rozwój właśnie 
w przemyśle 
owocowo-wa-
rzywniczym. 
Do zagospoda-
rowania jest po-
nad 30 hektarów 
ziemi. Na za-
projektowanie 
przestrzenne 
tych terenów 

chcemy wystąpić do ministerstwa 
rozwoju regionalnego o 3 mln złotych.

Czym starostwo chce przyciągnąć 
potencjalnych inwestorów? Czy będą 
ulgi podatkowe?

- O tym za wcześnie jest mówić – 
słyszymy od wicestarosty. - Na razie 
poczekajmy na odpowiedź marszałka, 
czy te pieniądze dostaniemy. Decyzja 
powinna zapaść w połowie tego roku. 

(stop)

POMYSŁ STAROSTWA ZAINTERESOWAŁ MARSZAŁKA  

Takich planów w powiecie 
jeszcze nie było!

Wicestarosta Krystyna Pawlak 
jest optymistką. Wierzy, że powiat 
otrzyma wsparcie na realizację 
projektu. Na zdjęciu inicjatorka 
projektu z mapą terenów pod 
przemysł owocowo-warzywny

ŁĘCZYCA

Mieszkańcy 
narzekają 
na urząd

GÓRA ŚW. 
MAŁGORZATY

A to ciekawostka...

Choinka na kłódkę

BILETY BĘDĄ 
TAŃSZE!
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Trochę wiosny w środku zimy
Zasypane białym puchem miasteczka wprawdzie 
wyglądają malowniczo, ale chyba tylko dzieci cieszą się 
z tak srogiej zimy. Synoptycy wprawdzie zapowiadają 
ocieplenie, jednak zima na pewno  tak prędko nie 
odpuści. Postanowiliśmy więc odwiedzić kwiaciarnie 
w Łęczycy. Mamy nadzieję, że patrząc na takie 
obrazki choć na chwilę uda się zapomnieć o śliskich 
chodnikach, zasypanych samochodach, oblodzonych 
drogach i soplach. Oby do wiosny...

Tekst i fot. Łukasz Kudelski

FOTOREPORTAŻ
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Trochę wiosny w środku zimy
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 20: Nie zabraknie temu chleba, komu niewiele potrzeba.

ROZMAITOŚCI

Spaghetti 
w pomidorach
Składniki: 8 pomidorów, 100 g spaghetti, 80 g szynki, 2 ząbki 
czosnku, sól, 200 g żółtego sera, 100 g mrożonego groszku, 
po 2 łyżki oleju i oliwy, 1 łyżeczka posiekanych ziół, 100 ml 
śmietany kremówki, przyprawa vegeta

Sposób przygotowania: 
1 - Spaghetti ugotować w osolonej wodzie. Pomidorom odciąć 
„czapeczki”, wydrążyć nasiona i część miąższu. Szynkę po-
kroić w cienkie plasterki. Czosnek obrać, zmiażdżyć. Żółty 
ser drobno zetrzeć. Na patelni rozgrzać olej, dodać szynkę, 
groszek, miąższ z pomidorów i podsmażyć. Doprawić solą, 
czosnkiem i posiekanymi ziołami. Zalać śmietaną, wymie-
szać, doprawić przyprawą vegetą. Przełożyć do misy ze 
spaghetti, wymieszać. 
2 – Wydrążone pomidory napełnić mieszanką, ustawić w 
natłuszczonej brytfannie. Posypać serem, skropić oliwą. Wsta-
wić do piekarnika. Zapiekać 10-15 minut w 180 stopniach Cel-
sjusza. Przed podaniem pomidory przykryć „czapeczkami”. 

„Schabowy Kuronia”
Składniki: 1 kg schabu środkowego, 2 jaja, 3 ząbki czosnku, 1 
łyżeczka majeranku, 250 ml mleka, 100 g mąki (ok. 0.5 szkl.), 
1 szkl. tartej bułki, sól, pieprz.

Sposób wykonania:
Postępować tak, jak przy każdym schabowym, a mianowicie: 
wyczyścić mięso, zdjąć włókna, pokroić na 2 - 3 cm kotlety, tak, 
żeby każdy był z kostką albo usuwać wcześniej kości i prze-
znaczyć na wywar. Zbić kotlety z obu stron obuchem tasaka 
lub tłuczkiem moczonym w wodzie. Można też wkładać kotlety 
do ubijania pomiędzy warstwy folii, żeby nie kaleczyć mięsa. 
Utrzeć sól z czosnkiem i odrobiną majeranku oraz pieprzu. 
Wysmarować kotlety z obu stron. Następnie włożyć je do 
szklanego lub kamiennego naczynia i zalać mlekiem. Po-
zostawić w zalewie przez 24 h. Po upływie doby odcedzić 
kotlety i odstawić. Do odcedzonego mleka wbić jaja i ubić 
trzepaczką. Kotlety panierować obtaczając je najpierw w 
mące, następnie w roztrzepanych jajach, a na końcu w tartej 
bułce. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Do panierki można 
też dodać zmielone orzechy włoskie lub laskowe, tarty żółty 
ser, ziarna słonecznika, sezamu, płatki kukurydziane lub 
różne zioła: oregano, tymianek i inne.

„Chińskie racuszki z 
jabłek”
Składniki: 3 jabłka, 3 łyżki mąki kukurydzianej, 2 łyżeczki 
jasnego piwa, 1 białko, 1/3 szkl. mąki pszennej(60 g), 5 - 6 
łyżek oleju, 2 łyżki masła, 0.5 szkl. cukru.

Sposób wykonania:
Jabłka umyć, obrać, pokroić w ćwiartki, wyciąć gniazda nasienne. 
Ćwiartki jabłek oprószyć mąką. Białko lekko ubić. Makę kukury-
dzianą wsypać do miseczki, dodać białko, piwo i tyle mąki pszennej, 
by ciasto było gęściejsze niż na naleśniki. Dobrze wyrobić łyżką 
lub mikserem. Olej rozgrzać na patelni. Jabłka maczać w cieście, 
smażyć z obu stron na złoto. Wyjąć na serwetkę, by obciekły z 
tłuszczu. Masło włożyć do rondelka, dodać cukier i 1 - 2 łyżki wody. 
Rozpuścić podgrzewając i potrząsając rondelkiem (nie mieszać). 
Włożyć racuszki, skropić zimną woda, by karmel przestał się 
gotować i mógł stężeć. Racuszki podawać gorące.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Czasami się zdarza, że nasza pieczeń wychodzi sucha. Co zrobić, 
aby mięso pieczone zawsze było miękkie i do tego szybciej się upie-
kło? Do naszej przyszłej pieczeni przed wstawieniem do piekarnika 
dolewamy trochę spirytusu lub innego alkoholu.
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Repertuar KDK
28 styczeń
poniedziałek
17:00  Wyszłam za mąż, 
 zaraz wracam
 komedia
19:15  Niemożliwe
 dramat

29 styczeń
wtorek
17:00  Wyszłam za mąż, 
 zaraz wracam
 komedia
19:15  Niemożliwe
 dramat

30 styczeń
środa
17:00  Wyszłam za mąż, 
 zaraz wracam
 komedia
19:15  Niemożliwe
 dramat

31 styczeń
czwartek
Kino nieczynne!

01 luty
piątek
17:00  Zambezia 3D
 anim./familijny
19:00  Niemożliwe
 dramat

02 luty
sobota
17:00  Zambezia 3D
 anim./familijny
19:00  Niemożliwe
 dramat

03 luty
niedziela
17:00  Zambezia 3D
 anim./familijny
19:00  Niemożliwe
 dramat

Dom Kultury w Łęczycy 
informuje, że zaprzyjaźniony 
Teatr TM z Warszawy gościnnie 
wystąpi w Teatrze Małym w 
Manufakturze w Łodzi ze spek-
taklem KIBICE. Obsada aktor-
ska - Tomasz Mędrzak, Cezary 
Morawski i Agnieszka Sitek. 
Termin - 9 lutego 2013, godzina 
19.15. Cena biletu - 40 zł.

Kutnowski Dom Kultury 
zaprasza 1 lutego 2013 r. o 
godz. 17.00 na bal karnawa-
łowy dzieci od 3 do 9 lat do 
kawiarni na II piętrze. W 
trakcie balu konkursy, gry 
i zabawy. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Rezerwacja 
telefoniczna lub osobista. (se-
kretariat KDK /24/2542137). 
Cena: Dzieci -5 zł, Dorośli 
-7zł. Bilet Rodzinny: dziecko 
plus jeden opiekun -10 zł.

Za górami, za lasami ,w 
pewnym lesie, na polanie

Miejsce będzie miało rado-
sne spotkanie.

A na tym spotkaniu, jak to 
zwykle bywa,

Każdy gość pięknie prze-
brany przybywa.

Serdecznie dzieci wszyst-
kie zapraszamy:

Postacie z bajek-króla, kró-
lową, rycerzy i damy królew-
ny śpiące i całkiem wsypane.

Wesołe zwierzątka, kwiat-
ki malowane.

31 stycznia o godz. 18.00 
w Domu Kultury w Łęczy-
cy odbędzie się promocja 
albumu o naszym mieście 
SKARBY ŁĘCZYCY. Au-
torem książki jest Ryszard 
Sierociński. Podczas imprezy 
będzie można nabyć album 
w promocyjnej cenie 35 zł. 
ZAPRASZAMY!

Kutnowski Dom Kultury i 
Studio Tańca Alibi zapraszają 
na warsztaty taneczne ze 
zmysłowej Bachaty i gorącej 
Salsy. Tańce te przeżywają 
obecnie prawdziwy rozkwit 
na światowych parkietach 
tanecznych. Termin warszta-
tów: 3 luty (niedziela). Koszt: 
30 zł 

Miejsce zajęć: Kutnowski 
Dom Kultury (nowa sala 
baletowa)

Program warsztatów:
16.00-17.00-salsa solo
17.00-18.15-salsa w parze
18.15-19.30-bachata w parze

Instruktorzy prowadzący:
Natalia Kielan
W wieku 6 lat rozpoczęła 

naukę w Państwowym Ogni-
sku Baletowym w rodzin-
nym Szczecinie. Spędziła tam 
12 lat, szkoląc się głównie w 
technikach takich jak: taniec 
klasyczny, ludowy, jazzowy i 
irlandzki. Brała w tym czasie 
udział w licznych występach 
i spektaklach w kraju i za 
granicą. Występuje z pro-
fesjonalną formacją Project 
Salsa w Teatrze V6 i Teatrze 
Nowym, a w listopadzie 2012 
roku zatańczyła na Warsaw 
Salsa Festiwal pośród mię-
dzynarodowych gwiazd 

sceny salsowej. Nieustannie 
stara się rozwijać swoje umie-
jętności uczestnicząc w wielu 
warsztatach tanecznych i 
szkoląc się u międzynarodo-
wych pedagogów w różno-
rodnych technikach tańca.

Daniel Rojewski
Od najmłodszych lat tre-

nował różnorodne sporty, 
wśród których znalazła 
się piłka nożna, siatkówka 
oraz pływanie. Swoją przy-
godę z tańcem rozpoczął w 
dzieciństwie, kiedy uczęsz-
czał na zajęcia tańca towa-
rzyskiego. Po kilku latach 
zainteresował się takimi 
technikami jak: salsa LA, 
new york, bachata, salsa cu-
bana, afro. Jego ulubionym 
stylem salsy jest niezmien-
nie LA, ale jak sam twierdzi 
jest uzależniony od bachaty, 
a szczególnie stylu sensual, 
który stara się wciąż rozwi-
jać, szkoląc się u najlepszych 
zagranicznych tancerzy. 
Świadczy o tym pierwsze 
miejsce zajęte w Bachata 
Stars Polska w Krakowie. 
Czynnie uczestniczy w róż-
nego rodzaju konkursach 
oraz pokazach tanecznych 
z profesjonalną formacją 
Project Salsa w Teatrze V6 i 
Teatrze Nowym. Jest licen-
cjonowanym instruktorem 
tańca oraz fitness.

Jeśli nie masz osoby towa-
rzyszącej zadzwoń i zapisz 
się a my znajdziemy dla 
Ciebie partnera lub partner-
kę. Gwarantujemy świetną 

zabawę i niezapomniane 
wrażenia!!!

Informacje i zapisy: Dorota 
Ciołkowska tel. 504-927-481 

Warsztaty taneczne 
z Bachaty i Salsy 
KUTNO

KUTNO

Bal karnawałowy 
dla dzieci - W 
zaczarowanym lesie 

Promocja albumu o 
Łęczycy

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

  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 → Poddębice
Przystanek S F F S F S F 

Łęczyca dw PKS 5:50 6:40 7:45 10:30 12:30 14:00 15:35
Łęczyca M. Konopnickiej 5:51 6:41 7:46 10:31 12:31 14:01 15:36

Poddębice → Łęczyca dw PKS
S F F S F S F 

6:40 08:10 09:10 11:45 13:40 15:00 16:20

Łęczyca dw PKS → Świnice Warckie
Przystanek S F F F F F S S H L 

Łęczyca dw PKS 7:10 8:10 9:50 11:00 11:30 13:20 14:35 15:40 15:40 17:45
Łęczyca M. 

Konopnickiej 7:11 8:12 9:51 11:02 11:31 13:21 14:36 15:41 15:41 17:46
       Grodzisko Zbylczyce   

Świnice Warckie → Łęczyca dw PKS
 F S F         

Grodzisko   6:50 6 F H F F F F +Lm 

Świnice Warckie 5:55 7:00 7:05 07:40 07:45 07:50 09:15 10:30 12:30 15:30 18:40
    Łódź Pl. 

Dąbrowskiego

Łódź
Lutomierska 
Zachodnia

Kutno p. 
Krośniewice     

+  -  kursuje w dni świąteczne 
6  -  kursuje w soboty 
F  -  kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 
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

    

ObniŜka cObniŜka cObniŜka cObniŜka cen biletów en biletów en biletów en biletów 
miesięcznych miesięcznych miesięcznych miesięcznych 

normalnych i normalnych i normalnych i normalnych i uuuulgowych lgowych lgowych lgowych 
na miesiąc luty 2013 r.na miesiąc luty 2013 r.na miesiąc luty 2013 r.na miesiąc luty 2013 r.    

Całkowita wartość  pro-
jektu wyniosła 244 000,00 
zł., projekt  ten jest  współfi-
nansowany  przez Unię Eu-
ropejska z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Kwota dofinan-
sowania z jakiego Gmina 
skorzystała  z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego  to 207 400,00 zł.

Do tej pory infrastruktura 
informatyczna w Urzędzie 
Gminy Daszyna była sła-
bo rozwinięta i nie wy-
starczająca na zaspokojenie 
bieżących potrzeb, w tym 
uniemożliwiała zbudowanie 
e-Administracji oraz rozwój 
społeczeństwa informacyj-
nego. Sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie użytkowe 
są przestarzałe, wyeksplo-
atowane i nie dostosowane 

do dokonywania zmian i 
aktualizacji. Powoduje to 
duże trudności w zakresie 
załatwiania spraw urzę-
dowych zarówno po stro-
nie pracowników urzędu/
placówek oświatowych, jak 
i jego interesantów. Ograni-
czało tym samo korzystanie 
z najnowszych i zaawanso-
wanych technik oraz roz-
wiązań informatycznych w 
codziennej pracy i nauce, a 
także uniemożliwiało uru-
chomienie elektronicznych 
usług publicznych .

Projekt przyniósł gminie 
wiele korzyści. Pracownicy 
Urzędu Gminy Daszyna 
oraz 5 placówek oświato-
wych uzyskali dostęp do 
rozwiązań oraz technik 
informacyjnych i komuni-
kacyjnych, w tym oprogra-

mowania zintegrowanego 
systemu wspomagania za-
rządzania gminą i oprogra-
mowania do zarządzania 
oświatą, które dzięki wdro-
żeniu 13 aplikacji usprawnią 
ich codzienną pracę, wpłyną 
pozytywnie na poprawę 
procesu zarządzania oraz 
lepszy przepływ informacji.

Gmina Daszyna dzięki 
oprogramowaniu do zarzą-
dzania oświatą, uruchomiła 
dotąd nie istniejące elektro-
niczne usługi z zakresu edu-
kacji. Wpłynęło to na poprawę 
procesu obsługi, ponieważ 
jest większa różnorodność 
sposobów dostarczenia lub 
uzyskania informacji przez 
uczniów, ich rodziców czy 
pracowników administracyj-
nych placówek/urzędu oraz 
ich lepsza jakość. Usługi te nie 

są jeszcze powszechnie sto-
sowane w regionie łódzkim, 
ale ich uruchomienie na 3 po-
ziomach: informacji on-line, 
interakcji oraz dwustronnej 
interakcji usprawni pracę i 
naukę, kontakty z urzędem, 
przyspieszy procedurę za-
łatwienia sprawy i pozwoli 
na zmianę wizerunku urzę-
du/placówek nastawionych 
przyjaźnie i otwarcie na po-
trzeby lokalnej społeczności. 
Usługa będzie oparta o roz-
wiązania, które umożliwią 
jej rozbudowę w przyszłości 
o kolejne funkcjonalności, 
pozwalające wszędzie, gdzie 
to możliwe na elektroniczne 
załatwienie sprawy, uzyska-
nie informacji i dotarcie do 
większej grupy odbiorców, 
spoza obszaru wiejskiego 
gminy.

Rea l i z ac ja  pro jekt u 
wpłynęła również na po-
prawę konkurencyjności 
i atrakcyjności gminy dla 
potencjalnych inwestorów. 
Łatwiejszy dostęp do infor-
macji on-line skróci ich czas 
na załatwianie sprawy i 
wpłynie na poprawę pozycji 

gminy jako nowoczesnej, 
przyjaznej i atrakcyjnej dla 
podejmowania współpra-
cy, inwestowania i życia 
mieszkańców. Wpłynie rów-
nocześnie na zmniejszenie 
barier związanych z rozpo-
czynaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Gmina Daszyna wzięła udział w Regionalnym  Programie Operacyjnym  
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

w  projekcie pn.: „ Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Daszyna”



1328 STYCZNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyPOD PARAGRAFEM

Komendant Powiatowy Po-
licji w Kutnie mł. insp. Jan 
Kuropatwa zaprasza miesz-
kańców powiatu na debatę 
społeczną pod hasłem „ Bez-
pieczeństwo to nasza wspólna 
sprawa”.

Debata odbędzie się jutro o 
godzinie 12.00 w sali konfe-
rencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego w Kutnie przy 
ulicy Kościuszki 16.  Spotka-
nie organizowane jest przez 
Komendę Powiatową Policji 
w Kutnie, w ramach rządo-
wego programu ograniczenia 
przestępczości „ Razem Bez-
pieczniej”

W konsultacjach na temat 
bezpieczeństwa wezmą udział 

zaproszeni goście: Starosta 
Kutnowski, Prezydent Miasta 
Kutno, burmistrzowie i wójto-
wie, przedstawiciele spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz organi-
zacji pozarządowych. 

Przybyli na spotkanie miesz-
kańcy będą mogli przedstawić 
swoje potrzeby i oczekiwania 
odnośnie poprawy bezpie-
czeństwa w miejscu zamiesz-
kania. Spotkanie to pozwoli 
na wymianę informacji mię-
dzy policją a mieszkańcami 
o istniejących zagrożeniach, 
dzięki czemu będą mogły 
zostać wypracowane wspólne 
metody ich eliminowania.

Policja zachęca mieszkań-
ców do udziału w pierwszej 
debacie społecznej.  

W Gdańsku odnalazła się 
poszukiwana od 10 stycznia 
17-letnia Sylwia Nowakow-

ska z Błonia pod Łęczycą. 
Rodzina, jak i policja, jak na 
razie szczegółów w tej spra-
wie nie podaje. 

20 stycznia śledczy przyjęli 
zawiadomienie o kradzieży 
elektronarzędzi z niezabez-
pieczonej komórki przy jednej 
z ulic miasta. Na miejscu po-
licjanci wykonali wszystkie 
niezbędne czynności zmierza-
jące do ustalenia złodzieja. W 
działania włączyli się krymi-

nalni, którzy wykorzystując 
wiedzę operacyjną 23 stycznia 
dotarli do 41- letniego łęczyca-
nina. Analiza zgromadzonego 
materiału pozwoliła na to, iż 
zatrzymany tego samego dnia 
usłyszał zarzut kradzieży. Jako 
recydywiście grozi mu wyższy 
wymiar kary niż przewidziane 
za to przestępstwo 5 lat pozba-
wienia wolności. 

Policjanci z Żychlina usta-
lili dwoje sprawców, którzy 
przywłaszczyli znalezione 
karty bankomatowe i dzięki 
nim kupili różne przedmioty  
na łączna sumę 18 tysięcy zło-
tych. Małżeństwo odpowie 
za kradzież i oszustwo. Gro-
zi im do 8 lat pozbawienia 
wolności.

W Żychlinie młoda kobieta 
zgubiła portfel a wraz z nim 
200 złotych, dokumenty oraz 
dwie karty bankomatowe 
z informacją o kodach PIN. 
Portfel znalazła 45-latka, 
która wspólnie ze swoim 
49-letnim mężem w przecią-
gu trzech dni przy pomocy 
pozyskanych kart dokony-
wała zakupów w sklepach 
w Żychlinie i Kutnie. Mał-
żeństwo zakupiło sprzęt 
elektroniczny, komputerowy, 

odzież oraz żywność na łącz-
ną kwotę około 18 tysięcy 
złotych. Sprawą kradzieży 
pieniędzy z konta zajęli się 
żychlińscy policjanci, którzy 
dzięki ustalonemu rysopiso-
wi osób robiących zakupy 
szybko wytypowali oszu-
stów. 20 stycznia małżeństwo 
zostało zatrzymane. W miej-
scu zamieszkania policjanci 
znaleźli nielegalnie nabyte 
przedmioty. Sprawcom grozi 
do 8 lat pozbawienia wol-
ności. 

Policja zwraca się z apelem 
do posiadaczy kart banko-
matowych. Nie nośmy przy 
sobie kodów PIN, a zwłasz-
cza razem z kartą. Starajmy 
się je zapamiętać. W przy-
padku, gdy zagubimy lub 
skradziono nam kartę, należy 
niezwłocznie zblokować ją w 
banku. 

W sali konferencyjnej Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy odbyło się uroczyste 
ślubowanie nowo przyjętego 
policjanta.

„Ja obywatel Rzeczypospo-
litej Polskiej, świadom podej-
mowanych praw i obowiąz-
ków policjanta, ślubuję...”

Funkcjonariusz wyrecyto-

wał rotę ślubowania w obec-
ności kadry kierowniczej. 
Komendant w przemówieniu 
powitał funkcjonariusza w 
szeregach policji życząc mu 
sukcesów w tej niełatwej i od-
powiedzialnej służbie. Nowo 
przyjęty policjant, najbliższe 
miesiące spędzi w jednym z 
ośrodków szkolenia, gdzie 
przejdzie kursu przygotowu-
jący do służby.

Policjant obserwujący ekran 
monitoringu miasta zwrócił 
uwagę na kierowcę audi. Bra-
wurowa jazda pirata drogo-
wego w tak złych warunkach 
drogowych stwarzała zagro-
żenie dla innych uczestników 
ruchu. Na miejsce niezwłocznie 
skierowano patrol. Przy ulicy 
Przedrynek w Łęczycy policjan-
ci zatrzymali wskazany pojazd. 
Badanie kierującego 37-letniego 
mieszkańca powiatu łęczyckie-
go wykazało, że miał w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu. 
Za to przestępstwo prowadze-
nia auta grozi kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności i oczywi-
ście utrata prawa jazdy.Łęczycka 

po-
l ic ja 
m a  n a 
stanowisku kie- rowa-
nia podgląd monitoringu miej-
skiego na podstawie umowy 
użyczenia zawartej pomiędzy 
burmistrzem a komendantem 
wojewódzkim policji w Łodzi.

Policjanci z Zespołu ds. Nie-
letnich i Patologii łęczyckiej 
policji przekazali do Sądu Ro-
dzinnego postępowanie w 
sprawie 14 - latka, który usiłował 
ukraść kobiecie torebkę.

23 stycznia do łęczyckiej ko-
mendy wraz z opiekunem 
prawnym przyszedł 14 – latek 
z Łęczycy. W rozmowie z po-
licjantami z Zespołu ds. Nie-
letnich chłopiec opowiedział 
o zdarzeniu w trakcie którego 

chciał wyrwać kobiecie torebkę. 
Jego łupem miały paść pienią-
dze, które jak myślał znajdzie 
w środku. Nie spodziewał się 
jednak, że opór 64 - latki będzie 
na tyle skuteczny, że zmusi 
go do odstąpienia od zamie-
rzonego czynu. Do zdarzenia 
doszło przy ulicy Kilińskiego 
w Łęczycy. Nieletni został ujęty 
przez patrol w wyniku pościgu 
podjętego niezwłocznie po 
zdarzeniu. Teraz o dalszym 
losie złodzieja zadecyduje Sąd 
Rodzinny i Nieletnich. 

Interwencje w stosunku do 
osób narażonych na wychło-
dzenie policjanci z Łęczycy 
podejmują w ramach służb 
patrolowych oraz zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkań-
ców. Funkcjonariusze spraw-
dzają pustostany, ogródki 
działkowe, altanki, piwnice 
i strychy starych kamienic. 
Jeżeli ktoś zauważy oso-
bę bezdomną, która może 
potrzebować pomocy nie 
należy zwlekać, tylko jak 
najszybciej wykręcić numer 
alarmowy. 

Należy pamiętać, że na 
wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażone osoby 
nietrzeźwe przebywające na 
dworze. Jednym z najczęst-
szych a zarazem najbardziej 
mylnych mitów jest ten, że 
na rozgrzewkę najlepszy 
jest alkohol. Wypicie napoju 

wysokoprocentowego roz-
grzewa jedynie na chwilę - w 
rzeczywistości organizm za-
cznie wychładzać się jeszcze 
szybciej. Dużym niebezpie-
czeństwem jest wychodze-
nie na dwór pod wpływem 
alkoholu. Wystarczy chwila 
nieuwagi, śliska, nierówna 
nawierzchnia i można się 
potknąć, wywrócić a później 
nie mieć siły się podnieść. 
Wtedy o tragedię nie trudno. 
Dlatego też nie należy prze-
chodzić obojętnie obok takich 
osób podczas silnych mro-
zów. Jeśli widzimy takiego 
człowieka, nie wahajmy się 
zadzwonić na numer alarmo-
wy, aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenia jest natychmiast 
sprawdzane. 

Jeśli jesteś zaniepokojony 
sytuacją osoby bezdomnej 
lub samotnej zadzwoń: 997, 
112.

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŻYCHLIN

ŁĘCZYCA

KUTNO

ŁĘCZYCA

Pirat ujęty dzięki kamerom 
miejskiego monitoringu

Smarkacz nie dał 
rady...

10 uratowanych od 
wychłodzenia

Była nad Bałtykiem

Komórkowy złodziej

Kratki za karty? Nowy w policji

Debata o bezpieczeństwie
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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

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

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 paliwG.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 maszyny
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”

99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 2a

tel. 24/ 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie minimum średnie, 
doświadczenie w handlu, prawo 

jazdy kat. B, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów

DM MEDIA PAPER
99 – 200 Poddębice

Borysew 3A
tel. 609 067 960

e-mail: extraleczyca24@onet.eu  (CV)

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat. B, dyspozycyjność, uczciwość, 
komunikatywność, mile widziane 

doświadczenie
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.

34 – 700 Rabka Zdrój
ul. Kilińskiego 49A

tel. 509 004 115
e-mail: p.polak@blachotrapez.eu

(miejsce pracy: Łęczyca i okolice)

Główna księgowa/księgowy
Wykształcenie minimum średnie 
specjalność ekonomia, znajomość 
podstaw księgowości i przepisów, 
minimum 2 lata doświadczenia w 
księgowości, znajomość języka 

niemieckiego lub angielskiego w 
stopniu podstawowym 

P.P.H.U. „GOLD HELLEN”
99 – 100 Łęczyca

ul. A. Mickiewicza 18
tel. 600 320 050 

Krajowe oferty pracy dla 
osób z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności:                       
Sprzątaczka

Wykształcenie podstawowe , 
umiejętność wykonywania prac 

porządkowych, posiadanie stopnia 
niepełnosprawności (praca na 1/4 oraz 

1/8 etatu)
Zakład Usług Gospodarczo – 

Socjalnych „ ANTEMA” Sp. z o. o.
58 – 506 Jelenia Góra
Al. Jana Pawła II 8A

Tel. 665 340 481 
(miejsce pracy: poczty – Powiat 

Łęczycki)

Oferty staży:
Opiekun finansowy

Wykształcenie średnie, do 
obowiązków zatrudnionej osoby 

należeć będzie pozyskiwanie 
i obsługa klientów w zakresie 

świadczonych usług, udział w akcjach 
marketingowych

Informacja pok. 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zawodowe, 
zatrudniona osoba odpowiedzialna 

będzie za obsługę kasy fiskalnej oraz 
obsługę klientów

Informacja pok. 1 lub 2

Pomoc kuchenna
Wykształcenie minimum zasadnicze 

specjalność kucharz małej 
gastronomii,  do obowiązków 

zatrudnionej osoby należeć będzie 
pomoc w przygotowywaniu posiłków

Informacja pok. 1 lub 2

OGŁOSZENIA

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

• Sprzedawca
• montażysta GPS i instalacji alarmowej 
• Sprzedawca-prezenter handlowy
• lektor języka angielskiego 
• teleankieter 
• Specjalista ds. sprzedaży 
• kierowca CE-kraj 

• dyplomowana higienistka stomatolo-
giczna 
• Jeliciarz
• Księgowa
• Specjalista d/s promocji projektu
• Piekarz
• Główna księgowa

• Kierowca kat.CE- transport między-
narodowy
• Maszynista pojazdu trakcyjnego
• z-ca głównej księgowej 
• krojczy 
• Specjalista d/s logistyki
• programista PHP/JS/MS SQL

Basen do mleka alfa laval. Po-
jemność 500 litrów. Wszystko 
sprawne, nie wymaga wkładu 
finansowego. Rok 2001. tel 
603537636

Sprzedam  Alufelgi fiat alfa 
romeo ,opony zimowe 185/65/15 
cali 4x98 - tel: 664 762 346 

Sprzedam Mercedes-Benz 320 
ELEGANCE 1995 tel: 515-564-
566, Rok produkcji: 1995, 220 
km, Moc: 240 KM, Pojemność 
skokowa: 3200, zmieniarka cd 
na 6 płyt, zamykanie otwieranie 
szyb z kluczyka, tempomat, 
zestaw głośno mówiący, klima-
tyzowany schowek, klimatronic 
dwustrefowy, elektrycznie skła-
danie nagłówków

 

Mam do sprzedania Renault 
Scenic 1,5 DCI 110 Koni bez-
wypadkowy, wspomaganie, 
c. zamek, elektryczne szyby, 
tempomat, komputer pokłado-
wy, klimatyzacja, radio,ABS, 
kierownica wielofunkcyjna, 
auto w bardzo dobrym stanie 
technicznym, pierwszy wła-
ściciel w Polsce.2006 rok. Tel: 
726-501-511 

 

Sprzedam Renault Laguna FL 
2006r. 1,9 ewentualnie zamiana 
na mniejsze. Wyposażenie: 
Wspomaganie kierownicy,AB-
S,ESP,Klimatyzacjadwustrefo-
wa,6xAirbag,Komputer,4xel.
sz yby,e l . lus terka , ś w iat ła 
przeciwmgłowe, centralny za-
mek,radio+cd,6-Biegowy,stan 
bdb. Tel: 601-371-732

 

Witam sprzedam narożnik w 
bardzo dobrym stanie, ideal-
nym.Narożnik posiada dwa 
kufry pod siedzeniami, do tego 
stół oraz dwa taborety również 
w stanie idealnym. 514 532 363
 
Sprzedam Volvo V40 możliwa 
zamiana na mniejsze 1998.Stan  
techniczny dobry ,silnik pracuje 
cicho i równo.Rok produkcji: 
1998, 201000 km, Moc: 140 KM, 
Pojemność skokowa: 1948. tel: 
533 481 128 

Sprzedam beczkowóz PN o 
pojemnosci 3,5 tysiąca litrów 
stan bardzo dobry rok 1992 
beczkowóz był tylko używany 
do wożenia wody. 724 108 437

Sprzedam Kombajn BIZON ZO 
56 rok 1984 stan dobry, kombajn 
na wymienione bardzo dużo 
nowych części. 724 108 437

 

Sprzedam orkana stan dobry. 
724 108 437

 

Mam na sprzedanie przyczepkę 
sam o ładowności 300 kg jest 
opłacona rok produkcji 1990 
cena jaka mnie interesuje to 
1400 do negocjacji. Tel. 782 
753 662

 

Posiadam do sprzedania zgra-
biarko-przetrząsarkę MESKO 
z-275,Szerokość robocza: 3m; 
Pierwszy właściciel, Stan ide-
alny. 697-386-623

 

SPRZEDAM URSUS C-330, Cią-
gnik od pierwszego właściciela, 
stan bardzo dobry nie wymaga 
wkładu finansowego. Ciągnik 
mało używany służył jako trzeci 
w gospodarstwie, nowy roz-
rusznik i alternator. Aktualny 
przegląd i OC. 697-388-342

 
Sprzedam prasę kostkującą 
Z-224/1 rok prod. 1993.stan 
bardzo dobry garażowana od 
nowości cena 12 tys. do uzgod-
nienia. 504-897-970 
 

Mam do zaoferowania ciągnik 
John Deere 4040. Moc: 120 
KM Rok: 1988, Przedni napęd. 
Ciągnik w ciągłej eksploatacji. 
Opony przednie 90%. Tylne 
65%. Sprawny technicznie. 
Do dalszej eksploatacji. 632 
882 202



1528 STYCZNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Wydawca: StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul . Kaliska 42 • Redaktor naczelny: Piotr Stoliński • Zespół : Igor 
Dziedzic, Michał Żyndżo, Kamil Puternicki , Eliza Wasiak - prenumerata • tel . 24 253-59-67, www.reporter-ntr.pl 
• e-mail : biuro@reporter-ntr.pl • DTP - Rad osław Szczepański • Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia 
Drukarnia Łódź

SPORT

Gdy do Kutna przyjeżdża jedna z 
najlepszych drużyn koszykarskich w 
Polsce to musi być to święto sportowe 
dla wszystkich kibiców. Tym razem ry-
walem gospodarzy – AZS WSGK Pol-
farmex Kutno był lider Tauron Basket 
Ligi (ekstraklasa koszykarzy) – PGE Tu-
rów Zgorzelec. Spotkanie w I rundzie 
Intermarché Basket Cup czyli Pucharu 
Polski  było emocjonujące niestety tylko 
w pierwszej kwarcie, zakończonej re-
misem 24-24. W pozostałych odsłonach 
dominowali goście, którzy wygrali 
mecz różnicą aż 30 punktów: 103-73. 
Zanim koszykarze ruszyli do walki 
o zwycięstwo, znakomitą oprawę 
meczową przygotowali kutnowscy 
kibice. Na trybunach dominowały 
żółto-niebieskie barwy oraz olbrzymia 
flaga z napisem Kutno przekazywana 
z rąk do rąk. Doping publiczności 
sprawił, że AZS od pierwszych minut 
spotkania dotrzymywał kroku utytu-
łowanym rywalom. Już pierwszy rzut 
AZS-u okazał się celnym rzutem za 3 
punkty(3-1). Obie ekipy grały równo 
i po 5 minutach I kwarty Akademicy 
przegrywali nieznacznie 7-10. W tym 
momencie znakomitą skutecznością 
popisał się Jakub Dłuski doprowadza-
jąc do wyrównania. Kutnianie mieli 
szansę objąć prowadzenie, ale dwóch 
rzutów wolnych nie wykorzystał 
Krzysztof Jakóbczyk. Na trybunach 
jęk zawodu, a w natarciu goście. Cel-
ny rzut Ivana Opacaka znów wy-
prowadził drużynę ze Zgorzelca na 
prowadzenie 14-12. Opacak nie po raz 
pierwszy dał o sobie znać  Akademi-
kom. Chwilę później celnie rzucił za 
trzy punkty i przewaga gości rosła. 
Tuż przed końcem pierwszej odsłony 
spotkania na tablicy było 21-16 dla 
Turowa. AZS jednak poderwał się do 
walki. Celna „trójka” Glabasa i kolejne 
punkty Dłuskiego dały remis 21-21.  
Druga kwarta meczu pokazała, że Tu-
rów nie zamierza lekceważyć kutnian.  
Goście dominowali pod  koszem i 
nawet jeśli rzuty były niecelne, zawsze 
na posterunku był ktoś kto zbierał piłki i 

rzucał z najbliższej odległości. Tak robili 
m.in. Kulig i Zigeranović. Nadzieja, że 
w Kutnie dojdzie do sensacyjnego 
rozstrzygnięcia po raz ostatni pojawiła 
się po celnym rzucie za trzy Glabasa. 
Akademicy zbliżyli się do rywali zale-
dwie na 3 punkty (27-30). To, że Turów 
w tym elemencie również jest dobry, 
można było się przekonać chwilę póź-
niej. „Trójkę” trafił Chyliński, a kolejną 
dołożył Stelmach. Kutnianie często 
faulowali w obronie i nie potrafili po-
wstrzymać gości pod koszem. Efekt? Po 
drugiej kwarcie AZS przegrywał 41-51. 
Trzecia odsłona potyczki pokazała, 
który zespół gra w ekstraklasie, a 
który w I lidze. Nie do zatrzymania 
był Ivan Opacak. Zawodnik Turowa 
trafiał z każdej pozycji , a popisowe 
wsady Zigeranovica, zbiórki w ataku 
Kuliga i celny rzut za trzy Aarona Cela 
zwiększały dystans dzielący obie dru-
żyny.  Ostatnia odsłona meczu to już 
prawdziwy majstersztyk w wykonaniu 
Turowa, o czym najlepiej świadczy fakt, 
że w krótkim odstępie czasu rzucili aż 
16 punktów przy zerowym dorobku 
AZS-u. Fenomenalnie grał Opacak, tra-
fiając trzy razy pod rząd za trzy punkty 
(60-84). Kolejne „trzy oczka” dorzucił 
Chyliński. Skutecznie rzucali również 
Wichniarz i Stelmach (67-101). W koń-
cówce spotkania Turów wyraźnie za-
dowolony z wyniku pozwolił Akade-
mikom zmniejszyć rozmiary porażki.  
AZS WSGK - PGE Turów Zgorzelec 
73-101 (24-24, 17-27, 19-22, 13-30)

AZS: Jakub Dłuski i Szymon 
Rduch – 16 pkt., Krzysztof Jakób-
czyk – 14 pkt., Wojciech Glabas-10 
pkt., Dawid Bręk – 6 pkt., Arkadiusz 
Kobus – 5 pkt., Mateusz Szwed – 
4 pkt., Kamil Maciejewski – 2 pkt. 
Turów: Ivan Opacak – 22pkt (w tym 4 
razy za 3pkt)., Damian Kulig – 18 pkt., 
Michał Chyliński – 14 pkt., Piotr Stel-
mach i David Jackson – 10 pkt., Aaron 
Cel i Ivan Zigeranović – 9 pkt., Łukasz 
Wichniarz – 5pkt., Tomasz Bodziński, 
Wojciech Leszczyński i Djordje Micić 
– 2pkt.

Tekst i fot. Kamil Puternicki

W Uniejowie rozegrano turniej 
piłki nożnej dla zawodników z 
rocznika 2001 i młodsi. W zawodach 
wzięło udział 8 zespołów: MULKS 
Łask, Start Łódź, CHKS Łódź, Orzeł 
Łódź, a także po dwie drużyny 
z Krośniewic i dwie z miasta go-
spodarzy. Wszyscy rywalizowali 
o trofeum główne, czyli „Gorący 
Puchar” burmistrza Uniejowa. 
Zespoły podzielono na dwie grupy, 
w których grano systemem każdy 
z każdym po 15 minut. Zawody 
rozgrywano na hali sportowej na 
boisku do piłki ręcznej, na bramki 
o wymiarach 5 x 2 m. Po zakoń-
czeniu zmagań w grupach, cztery 

najlepsze teamy spotkały się w 
półfinałach. Krośniewice okazały 
się lepsze od rywali z Łasku 4-3, a 
w bratobójczym pojedynku Orzeł 
Łódź znokautował CHKS Łódź 7-0. 
W finale turnieju Mateusz Szałama-
cha, Gabriel Włodarczyk i Mikołaj 
Cieśliński poprowadzili ekipę z 
Krośniewic do pewnego triumfu 
nad piłkarzami z Łodzi 3-1. Skład 
drużyny Krośniewice II: Miłosz 
Szałamacha , Mikołaj Cieśliński, 
Kacper Korzuchowski, Mateusz 
Szałamacha, Gabriel Włodarczyk, 
Dawid Prokopiak, Bartosz Drze-
wiecki, Jakub Słowiński, Dominik 
Brudnowski.

(kamp)

Pod dużym znakiem zapytania 
stanęły dalsze występy piłkarzy III-
ligowego MKS Kutno na stadionie 
przy ulicy Kościuszki. Pod koniec 
2012 roku obiekt stracił licencję 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, 
a to w praktyce oznacza, że na 
boisku nie można już rozgrywać 
ligowych spotkań. Informację 
potwierdza prezes klubu Zdzisław 
Bartol: Po incydentach z kibicami 
z Warszawy i Zduńskiej Woli 
Łódzki Związek Piłki Nożnej po 
raz kolejny zwrócił nam uwagę 
na kwestie bezpieczeństwa  na 
stadionie. Kibice przyjezdni, 
mimo że niewielu ich pojawia się 
w Kutnie, nie są w żaden sposób 
oddzieleni od naszych kibiców, co 
jest niezgodne z obowiązującymi 
przepisami – tłumaczy prezes 
Bartol. Zostaliśmy zobligowani do 
tego, by na stadionie zamontować 
tzw. klatkę czyli metalowy płot . W 
ten sposób moglibyśmy zapobiec 
ewentualnym incydentom. 
Zmiany na stadionie muszą zostać 
wprowadzone do końca lutego. 
Teraz ruch należy do zarządcy 
obiektu czyli Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który z kolei 
podlega miastu. Poinformowaliśmy 
już o naszej sytuacji władze Kutna 
– wyjaśnia Zdzisław Bartol. Jeżeli 
wymogi ŁZPN zostaną spełnione, 
stadion ponownie otrzyma 
warunkową licencję i wtedy nic nie 
stanie na przeszkodzie, by wiosną 
„Miejscy” grali przy Kościuszki.
W klubie jednak są rozważane 
różne warianty. Również ten, w 
którym klub będzie musiał grać na 
innym obiekcie. Pod uwagę brane 
są boiska w Gostyninie i Łowiczu. 
Ale nie jest wykluczony scenariusz, 
w którym „żółto-niebiescy” 
zagrają wszystkie spotkania na 
wyjazdach. Analizując obecną 
sytuację finansową klubu byłoby 
to całkiem opłacalne rozwiązanie. 
Koszt organizacji meczu w 
Kutnie szacowany jest na ok. 
6000 złotych, biorąc oczywiście 
pod uwagę, że nie jest to impreza 
masowa, czyli przychodzi mniej 
niż 1000 kibiców. - W puli mamy 
994 wejściówki – wyjaśnia prezes 
Bartol. - Dzięki temu z biletów 
udaje nam się zarobić ok 1500 
złotych. Po odliczeniu kosztów 
organizacji spotkania, grając u 
siebie dokładamy do interesu 
ok. 4500 złotych. Tak wygląda 
rzeczywistość. 

(kamp)

W turnieju Tenisa Stołowego 
Nauczycieli o Mistrzostwo Powiatu 
Łęczyckiego i Puchar Starosty wzię-
ło udział 10 mężczyzn i 4 kobiety.  
W kat. kobiet po zaciętej rywalizacji 
i grze fair play miejsca na podium 
zajęły: 

I miejsce - Ewa Topińska - Gim-
nazjum w Piątku 

II miejsce - Anna Stelmaszewska 
- ZSZ nr.2 w Łęczycy 

III miejsce- Katarzyna Łaszewska 
- Gimnazjum w Nowym Gaju 

IV miejsce -Joanna Perzyń-
ska - Gimnazjum w Witoni  
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku 

DASZYNA
KUTNO

KUTNO

UNIEJÓW

Nauczycielski ping-pongMKS bez 
stadionu?

Gorący puchar
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AZS rozgromiony 
w Pucharze Polski



16 28 STYCZNIA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

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

Ford Fiesta, cena (brutto): 5 200 PLN, rok 
produkcji: 1999, przebieg w km: 78 000 km, 
skrzynia biegów: manualna, moc: 50 KM / 37 kW, 
pojemność skokowa: 1299 cm, rodzaj paliwa: 
benzyna, 2 poduszki powietrzne, immobiliser, radio, 
wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, 
bezwypadkowy, garażowany – tel. 24 721 67 67 

Opel Corsa, cena (brutto): 5 700 PLN, rok 
produkcji: 2000, przebieg w km: 184 000 km, 
skrzynia biegów: manualna, moc: 65 KM / 48 
kW, pojemność skokowa: 1199 cm, rodzaj paliwa: 
benzyna, 2 poduszki powietrzne, immobiliser, radio, 
wspomaganie kierownicy – tel. 24 721 67 67 

Opel Corsa, cena (brutto): 5 100 PLN, rok 
produkcji: 1997, przebieg w km: 112 000, moc 45 
KM, pojemność skokowa: 1195 cm, rodzaj paliwa: 
benzyna, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, 
immobiliser, wspomaganie kierownicy, 
bezwypadkowy, garażowany – tel. 24 721 67 67 

Renault Clio, cena (brutto): 7 600 PLN, rok 
produkcji: 2001, przebieg w km: 118 000, moc: 60 
KM, pojemność skokowa: 1149 cm, 2 poduszki 
powietrzne, radio, wspomaganie kierownicy, 
bezwypadkowy, garażowany – tel. 24 721 67 67 

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


