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Mikołajowi się
spodobało...
GRABÓW
Święta dawno za nami, w sklepach pojawiły się już nawet wielkanocne akcenty a w Grabowie w
samym centrum wciąż stoi mikołaj.
Widać, że miasteczko przypadło mu
do gustu i za nic nie chce wracać do
Laponii. Być może deszczowa aura
wygoni go z ryneczku.
(stop)

ZWALNIANI ZE SZPITALA OSKARŻAJĄ DYREKTORA

CZY ŁAMANE
JEST PRAWO?

Przed nami
Tłusty
Czwartek.
Zapomnijmy o
kaloriach

W łęczyckim szpitalu
trwają zwolnienia.
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Jeden pączek w zależności od
wielkości, sposobu obróbki cieplnej,
nadzienia i dodatków ma od 250
do nawet 400 kalorii. Ale w tym
dniu nikt nie przejmuje się takimi
drobnostkami.
Cukiernicy już zacierają ręce. Na
pewno w czwartek nie zabraknie
amatorów słodkich pyszności. Niektórzy już teraz zamawiają pączki i
faworki. Większe ilości zamawiają
głównie zakłady pracy. Wybór jest
duży.
- Mamy pączki nadziewane marmoladą morelową, różaną, advocatem oraz wiśniami. Pączki pokryte
są lukrem, płatkami migdałowymi
lub też cukrem pudrem, a słodkim
dodatkiem jest karmelizowana
skórka pomarańczowa. W naszej
cukierni z okazji Tłustego Czwartku będziemy mieli około trzech
tysięcy pączków. Oprócz pączków
w cukierni będzie można kupić
pyszne faworki obsypane cukrem
pudrem – mówi sprzedawczyni,
Aneta Łuczak.
Idealne pączki powinny być
pulchne oraz posiadać wokół jasną
obwódkę. Świadczy to o tym, że
zostały usmażone w odpowiedniej temperaturze (180 st. C) i na
świeżym oleju. W spalaniu kalorii
pomocny może być na przykład
spacer lub jogging.
Tekst i fot. Agnieszka Kopczyńska
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W ciągu najbliższych miesięcy
ze szpitala zwolnionych zostanie 30 pracowników. To efekt
drugiego etapu restrukturyzacji
ZOZ. W ubiegłym roku z pracą
w lecznicy pożegnało się 70 osób.
Związki zawodowe od samego
początku nie godzą się z redukcją
etatów. Zwalniani pracownicy
pytają, czy dyrekcja szpitala nie
łamie prawa.
W ubiegłym tygodniu do naszej
redakcji zadzwoniła jedna ze zwolnionych osób.
- Byłam związkowcem, który
działa w łęczyckim szpitalu a pomimo to zostałam zwolniona. Żaden
ze związków nie wydał pozytywnej

opinii o zwolnieniach. Po prostu
nie ma na to zgody. Uważam, że
dyrektor łamie prawo, gdy zwalnia
związkowców – usłyszeliśmy w
redakcyjnej słuchawce.
Andrzej Pietruszka, dyrektor
szpitala w Łęczycy, zapewnia, że
nie jest na bakier z prawem.
- Rozumiem rozżalenie zwalnianych pracowników, ale w
szpitalu prawo nie jest łamane.
Owszem, nie można zwolnić
związkowca, ale tylko wtedy,
gdy jest członkiem zarządu. Jedynie wówczas jest chroniony.
W sytuacji, gdy ktoś nie jest działaczem związkowym, to kwalifikuje się do zwolnienia nawet

bez zgody związku zawodowego
– usłyszeliśmy od dyrektora.
Zajrzeliśmy do przepisów.
Pracodawca bez zgody zarządu
zakładowej organizacji związkowej
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie
wskazanym uchwałą zarządu jego
członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do jej reprezentowania
wobec pracodawcy albo organu lub
osoby dokonującej za pracodawcę
czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy.
Do końca grudnia ubiegłego
roku w szpitalu w Łęczycy zatrud-

nionych było 405 osób. Od samego
początku restrukturyzacja placówki
opierająca się na zwolnieniach pracowników budziła i budzi ogromne
emocje. W szpitalu atmosfera – jak
usłyszeliśmy od pielęgniarek – jest
nie do wytrzymania.
- Ludzie się boją i nie wierzą w
zapewnienia dyrektora, że skończy
się w najbliższym okresie tylko
na tych 30 zwolnieniach – mówi
jedna z pielęgniarek. - Myślałyśmy
nawet o proteście, ale na razie brakuje odważnych. Z drugiej strony
trudno się pracuje z myślą, że w
każdej chwili mogą cię zwolnić lub
zmniejszyć pensje.
(stop)

Poszukujemy specjalisty ds. reklamy.

Oferujemy
wysokie zarobki!
Reporter – NTR, tel. 24 253-59-67
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GROŹNA SUKA
ATAKUJE PRZECHODNIÓW
To prawdziwy skandal – mówią mieszkańcy z osiedla Dworcowa w Łęczycy,
którzy ponad tydzień czekali na to, aż pracownicy miejscowego schroniska
zajmą się agresywną suką rzucającą się na przechodniów. Dlaczego „specjaliści”
od razu nie zajęli się problemem? Tym bardziej, że o agresywnym czworonogu
byli informowani przez bezpośredniego przełożonego z Zieleni Miejskiej, straż
miejską i policję. Ta sprawa ujawniła wiele słabości służb odpowiedzialnych za
wyłapywanie bezpańskich psów. Najgorsze jest to, że agresywnej suki nie udało
się schwytać...

Adam Kujawa, dyrektor Zieleni Miejskiej,
po krótkiej rozmowie z pracownikiem
zdecydował się na odłożenie akcji związanej
z wyłapywaniem zwierzęcia

Prawdziwe gromy
poleciały na głowy pracowników schroniska dla zwierząt
w Łęczycy. Mieszkańcy domów
położonych przy ulicach Dworcowa
i Ozorkowska przez ponad tydzień
prosili o interwencję w sprawie
agresywnej suki. Bulwersuje nie
tylko długie oczekiwanie na interwencję. W pobliżu miejsca, które
upodobała sobie agresywna suka,
codziennie przechodziły dzieci z
pobliskiej szkoły podstawowej.
Nikt z odpowiedzialnych za wyłapywanie bezpańskich psów nie
przejął się tym, że suka może dotkliwie pogryźć bezbronnych uczniów.
Suka ulokowała się na włazie studzienki. Miała tam ciepło. Nieliczni
mieszkańcy osiedla ją dokarmiali.
Większość martwiła się, że może
dojść do nieszczęścia.

by odpowiadał, jakby suka kogoś
pogryzła? Czy wówczas także byłaby
taka obojętność w schronisku, czy też
w straży miejskiej?
Tomasz Olczyk, komendant łęczyckiej straży miejskiej, uważa, że
nie ma sobie nic do zarzucenia.
- Zaraz, gdy otrzymaliśmy od
mieszkańców informacje o bezpańskim psie, zgłosiliśmy to Zieleni
Miejskiej. W tej sprawie interweniowałem u dyrektora zieleni kilka razy.
Usłyszałem zapewnienie, że problem
zostanie rozwiązany – mówi szef SM.
Zieleń Miejska – jednostka organizacyjna urzędu miasta w Łęczycy
– bezpośrednio odpowiada za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie
bezpańskich psów. Adam Kujawa,
dyrektor Zieleni Miejskiej, tłumaczy
swoich pracowników.
- Nie jest tak łatwo złapać takiego
psa – mówi. - Próbowaliśmy od dnia
w którym dowiedzieliśmy się od
mieszkańców o tym czworonogu.
Było to w niedzielę. Moim zdaniem
nie ma tu żadnego zagrożenia dla
przechodniów.
W

-

sklep i e
mam bardzo
dobry widok na miejsce,
które przypadło do gustu suce. Wiele
razy widziałam jak agresywne zwierzę rzuca się bez powodu na dzieci
z pobliskiej szkoły podstawowej.
Zresztą szczerzyła kły i rzucała się
również na dorosłych przechodniów – mówi Aneta Marciniak,
sprzedawczyni.
Na osiedlu dowiedzieliśmy się, że
wiele osób w sprawie agresywnej
suki dzwoniło do straży miejskiej,
Zieleni Miejskiej a nawet na policję.
- To naprawdę jest bulwersujące, że
tak długo trzeba czekać na interwencje – mówi Ireneusz Chełmiński,
mieszkaniec osiedla Dworcowa. - Ludzie nie kryją swojego negatywnego
zdania o służbach odpowiedzialnych
za tego typu problemy. Ciekawe, kto

Aneta Marciniak,
sprzedawczyni ze
sklepu spożywczego,
jest zaskoczona – jej
zdaniem – nieudolną
akcją pracowników
schroniska
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Suka rzucała
się na dzieci
wracające z
pobliskiej szkoły
podstawowej

Na osiedlu
Zadzwoniliod ponad
śmy ponownie
tygodnia
do dyrektora,
mówi się o
gdy m i e s z agresywnej
kańcy po raz
suce
kolejny poinformowali naszego
dziennikarza o
tym, że suka rzuciła
się na dzieci wracające
ze szkoły. Na miejsce
dyrektor przyjechał razem z
pracownikami schroniska wyposażonymi w specjalne chwytaki
do wyłapywania bezpańskich psów.
Suka, przy próbie schwytania, rzuciła
się na pracownika schroniska.
- Faktycznie suka jest agresywna
– potwierdził dyrektor Zieleni Miejskiej. - Spodziewa się szczeniąt, dlatego jest taka nieobliczalna. Niestety
w mieście są inne ważne sprawy,
jak chociażby odśnieżanie. Musimy
jechać.
Panowie odjechali. Mieszkańcy nie
kryją oburzenia.
- Co to za specjaliści, którzy przestraszyli się bezpańskiego psa i którzy,

co
jest
najgorsze,
pozostawili
ludzi w sytuacji
takiego zagrożenia – mówią zdenerwowani mieszkańcy.
Jak się dowiedzieliśmy następnego
dnia pracownicy schroniska ponownie
przyjechali na osiedle. Suce podano środek nasenny w jedzeniu. Podejrzliwe
zwierzę nie tknęło jedzenia i uciekło.
Teraz nie wiadomo, gdzie jest groźna
suka. U mieszkańców pozostał niesmak z powodu – ich zdaniem – bardzo
długiej i nieudolnie prowadzonej akcji,
która niestety zakończyła się niepowodzeniem.
(stop)
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TESTOWANIE WIERNOŚCI. PANOWIE UWAŻAJCIE!
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Modelki w roli detektywów
ŁĘCZYCA
Tego jeszcze nie było! W powiecie łęczyckim powstała firma,
której modelki sprawdzać będą
wierność panów. Są już pierwsze
zlecenia od dziewczyn, narzeczonych, żon.
W firmie zatrudnionych jest 21
kobiet. Najmłodsza ma 19 lat, najstarsza 35. W jaki sposób panie będą
sprawdzać wierność mężczyzn?
Łatwo się domyślić. Na pewno
użyją wdzięku, którego na pewno
modelkom odmówić nie można.
- Nasze modelki to bardzo atrakcyjne kobiety. A przy tym inteligentne. Dlatego zadanie polegające
na sprawdzeniu, czy dany pan
jest wierny swojej ukochanej, nie
stanowi dla modelek żadnego
problemu – mówi pracownik firmy
(nazwisko do wiadomości redakcji).
- Współpracujemy z detektywami,
którzy pomogą nam w utrwaleniu
dowodów zdrady w postaci zdjęć
lub nagrań. Nie chciałbym zdradzać
wszystkich tajników, ale najpierw
poznajemy ulubione sposoby spędzania wolnego czasu wytypowanego mężczyzny a później przystępujemy do działania. Na przykład
w restauracji dziewczyny próbują
wzbudzić zainteresowanie pana.
Nieraz, przy zleceniu, wystarczy
nagranie z propozycją spędzenia
wspólnej nocy w hotelu. Innym
razem małżonce wystarczy zdjęcie
jak jej mąż całuje się z inną. Chciałbym podkreślić, że modelki nigdy
nie przekraczają granicy związanej
z pójściem do łóżka.
Ile kosztuje zrealizowanie takiego
zlecenia?
- Wszystko zależy od tego, czy
szybko osiągniemy efekt w postaci
dowodu. Oczywiście nic na siłę.
Jeżeli modelka wyczuje, że pan jest
wierny, to na pewno nie kontynuuje

swojego zadania. W każdym bądź
razie cena testu wierności to średnio
około 3 tysięcy złotych.
W ulotce reklamowej firmy można przeczytać, że usługa test wierności nazwana została „Aniołki

Ulice
zamieniły się
w jeziora
ŁĘCZYCA
I mamy skutki tego, że śnieg nie został z miasta wywieziony na czas.
Gwałtowna odwilż zrobiła swoje. Ulice zalane, chodniki nie do przejścia.
Bez kaloszy lepiej z domów nie wychodzić.
Najgorzej jeszcze kilka dni temu wyglądały drogi osiedlowe. W wielu
miejscach pozapychane kratki studzienek deszczowych spowodowały,
że tworzyły się potężne rozlewiska. Strażacy poinformowali nas, że w
Łęczycy – o dziwo – nie mieli żadnych wyjazdów do zalanych piwnic w
budynkach mieszkalnych.
- Jest okropnie – mówi pani Krystyna, którą spotkaliśmy w centrum miasta. - Buty mam całe przemoczone. Po chodnikach chodzi się slalomem,
trzeba omijać kałuże. Niekiedy zalany jest cały chodnik i ulica. Nie ma
jak przejść.
Kierowcy narzekają, że roztopy uwidoczniły ogrom dziur na jezdniach.
To problem nie tylko dla zmotoryzowanych, ale i pieszych, którzy mogą
zostać ochlapani z powodu przejeżdżającego samochodu.
Tekst i fot. Adrian Instunajd

Charliego”. Firma świadczy również inne usługi. Można wynająć
modelkę w charakterze osoby towarzyszącej, na przykład na weselę.
- Modelka może udawać dziewczynę klienta. Usługa obejmuje

towarzyszenie przy stole, na parkiecie. Cena rozpoczyna się od 400
złotych – słyszymy. - W naszej firmie są też fordanserki, hostessy do
tańca, animatorki zabaw dorosłych.
W tym tygodniu osiem modelek

zażyczył sobie pan z Łęczycy, który
organizuje u siebie 40 urodziny.
Oczywiście nie tylko dla siebie, ale
modelki w charakterze osób towarzyszących są także dla gości.
(stop)
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W środowisku
sportowym zawrzało

Grzegorz Jasiński pokazuje
dziurę w dachu budynku
klubu

ŁĘCZYCA
Władze miasta znalazły się pod
ostrą krytyką organizacji pozarządowych zajmujących się rekreacją
i sportem. Powód? Oszczędności,
które spowodowały, że z klubów
odchodzą najlepsi zawodnicy a
prowadzenie takiej działalności
z tak minimalnym wsparciem ze
strony miasta staje się praktycznie
niemożliwe. Grzegorz Jasiński, z
Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego, o fatalnej sytuacji
w łęczyckim sporcie rozmawiał
ostatnio z przewodniczącym rady
miejskiej.
- Napisałem do przewodniczącego
z prośbą o spotkanie, bo tak dalej
po prostu być nie może. Burmistrz
niestety zapomniał o naszym rodzimym sporcie. Nie chciałbym być
złym prorokiem, ale niedługo może
się okazać, że w mieście nie będzie
ani jednego sportowego klubu.
Rozumiem, że jest kryzys i trzeba
oszczędzać, ale są przecież jakieś
granice – mówi Grzegorz Jasiński.
Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy powstał 9 lat temu. Jego
założyciel twierdzi, że praktycznie
wszystko musiał załatwiać sam.
- Miasto zostawiło mnie z tym
wszystkim. Pomiędzy blokami
wybudowałem siedem kortów,
ósmy jest w planach. O pieniądze
musiałem zabiegać u znajomych
przedsiębiorców z całej Polski.
Nawet drzewa sam sadziłem.
Nie chcę się chwalić, bo nie o to
chodzi. Boli mnie jedynie to, że
wszystko co stworzyliśmy w tzw.
czynie społecznym może pójść na
marne. Budynek się wali a władze
miasta żądają ode mnie opłat za
media – słyszymy od Grzegorza
Jasińskiego.
Trener tenisa przyznaje, że praktycznie stracił już nadzieję na
konkretną pomoc ze strony miasta.
Zadaje trudne pytania dotyczące
Drzewka, które sam
posadził trener MMKT

Dzięki
zaangażowaniu pana
Grzegorza na osiedlu
powstało już siedem
kortów tenisowych
finansów.
- W ubiegłym roku miasto przeznaczyło na sport 140 tysięcy złotych
– mówi. - Ale wydanych zostało
jedynie 90 tys. zł. Co stało się z pozostałymi pieniędzmi, tego nie wiadomo. Starałem się też w ubiegłym
roku o 5 tysięcy na sport rekreacyjny.
Otrzymałem tylko 2 tysiące, pomimo
tego, że byłem jedynym starającym
się o te pieniądze. Nie ma w urzędzie
konkretnej i dokładnej informacji na
co przeznaczone zostały środki, które
nie zostały skierowane dla klubów.
Uważam, że to skandal.
Niedawno szeregi Miejskiego
Klubu Lekkiej Atletyki opuścił olimpijczyk z Londynu, dyskobol Robert
Urbanek. Władz nie było stać na
zatrzymanie w mieście sportowca.
- Potrzebowaliśmy na utrzymanie zawodnika 1500 zł na miesiąc.
Władze miasta zadeklarowały, że
Robert otrzyma najwyższe stypendium sportowe, wynoszące około
800 złotych - wyjaśnia Mirosław
Andrysiak, trener MKLA w Łęczycy.
- Niestety, pozostałą część musieli-

byśmy pokryć sami, na co nie było
nas stać. Robert przeszedł do klubu
z Aleksandrowa Łódzkiego.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku z powodu trudności finansowych upadł Miejski Międzyszkolny
Klub Sportowy (awansował do
II ligi siatkówki kobiet). Na brak
wystarczającej pomocy finansowej
ze strony miasta narzeka również
klub piłkarski Górnik.
O komentarz poprosiliśmy w
łęczyckim magistracie. Rafał
Koperkiewicz, odpowiedzialny za kontakty z
mediami, nie ustosunkował się do sprawy.
Przysłał nam jedynie odpowiedź,
że wszystkie
in formacje
dostępne są
na stronie
urzędu
miasta.
(stop)

Prezydenckie
odznaczenia

ŁÓDŹ, ŁĘCZYCA
W sali obrad łódzkiego magistratu wojewoda Jolanta Chełmińska wraz z sekretarzem stanu
w ministerstwie pracy i polityki socjalnej Jackiem Męciną odznaczyli medalami prezydenta RP
pracowników urzędów pracy z województwa łódzkiego. Wśród wyróżnionych znalazła się Lidia
Zięba, szefowa urzędu pracy w Łęczycy. Złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę zostali odznaczeni pracownicy, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i rzetelnością w pełnieniu służby w administracji. Okazją do uroczystości był Dzień
Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
- Dziękuje za piękną służbę, za pomoc ludziom, którzy przychodzą do Was z bólem serca.
Dziękuję za zrozumienie i okazaną życzliwość bezrobotnym, proszę o cierpliwość w trudnych
chwilach - powiedziała do uhonorowanych wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.
(stop)
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Wandale niszczą
przystanki
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młodzież...

ŁECZYCA
Kilka dni temu na ul. Ozorkowskiej pobity został chłopak
tylko dlatego, że przyznał się do
kibicowania innej niż łęczyckiej
drużynie piłkarskiej.

DASZYNA
Mieszkańcy Daszyny mają już
dość bohomazów szpecących przystanki autobusowe. Najgorsze, że
jest coraz więcej wulgarnych napisów i antysemickich haseł. Pan
Jan, który autobusem dojeżdża do

Łęczycy uważa, że wiosną gmina
powinna odmalować przystanki.
- Farba i pędzel nie są chyba
jakimś dużym wydatkiem. Mam
nadzieję, że gmina weźmie pod
uwagę nasze postulaty – mówi.
Tekst i fot. (kamp)

Kubuś świętował
ŚWINICE WARCKIE
W bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po raz pierwszy obchodzony był Dzień Kubusia Puchatka. Dzieci układały
puzzle, rozwiązywały zagadki,

układały rozsypanki wyrazowe,
„podpisywały” obrazki przedstawiające Kubusia Puchatka i jego
przyjaciół ze Stumilowego Lasu.
Chętni uczniowie rozwiązywali
krzyżówki lub kolorowali obrazki.
Tekst i fot. UG

Ze złamaną szczęką trafił do
szpitala. Z kolei mieszkańcy ul.
Dworcowej skarżą się na młodzież
z Zespołu Szkół nr1. Ich zdaniem
uczniowie demolują mienie komunalne, piją tuż pod blokami alkohol i palą papierosy. Wieczorami
na osiedlowych uliczkach młodzi
ludzie uprawiają w samochodach
seks – twierdzą nasi Czytelnicy.
- To się w głowie nie mieści – słyszymy od zdegustowanej zachowaniem młodzieży pani Janiny,
mieszkanki osiedla Dworcowa.
- Niedawno wyrzucałam śmieci i
zauważyłam jak w samochodzie
młodzi ludzie piją wódkę. Ale nie
to mnie tak zbulwersowało. W
środku siedziało czterech chłopaków i jedna na półnaga dziewczyna. Przecież to nie do pomyślenia.
Inni mieszkańcy krytykują
uczniów pobliskiego Zespołu
Szkół. Usłyszeliśmy wiele niepochlebnych komentarzy o młodych
ludziach, którzy w przerwach między lekcjami palą papierosy tuż
pod oknami bloków i załatwiają
swoje potrzeby fizjologiczne gdzie
popadnie.
- Nie ujawnię swojego nazwiska, bo po prostu się boję – mówi
lokator bloku przy ul. Dworcowej. - Zachowanie młodzieży jest
skandaliczne. Sikają na elewacje
budynków, używają wulgaryzmów, palą papierosy a nawet piją
alkohol. Nie potrafię sobie wytłu-

Na ul.
Ozorkowskiej
pobity został
chłopak. Ze
złamaną
szczęką trafił do
szpitala

Uczniowie Zespołu Szkół
w przerwach między
zajęciami palą papierosy
maczyć dlaczego nauczyciele
na to pozwalają. Przecież na
pewno wyczuwają woń alkoholu od uczniów.
Kolejna lokatorka bloku dodaje,
że w wybrykach chuligańskich
coraz częściej biorą udział dziewczyny.
- Niektóre to są nawet gorsze od
chłopaków – słyszymy. - Wulgarne,
za nic mają starszych. Co za czasy...
Niebezpiecznie jest też w innych
częściach miasta. Na ul. Ozorkowskiej niedawno pobity został
dotkliwie młody chłopak. Napastnikom nie
spodobało się to, że
nie kibicuje miejscowej
drużynie.
Ze złamaną
szczęką
trafił do szpitala.
- W Łęc z y c y,
szczególnie po
z m r ok u,
nie

j e s t b e z - piecznie. Jak widzę tą zakapturzoną młodzież, to
boję się wychodzić z domu – mówi
pani Wanda, którą spotkaliśmy na
ul. Ozorkowskiej.
(stop)

„Wszystko przez
tą szkołę. Na
osiedlu nie jest
bezpiecznie”
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Promieniowanie wprost

ze szkolnego dachu

GM. GRABÓW

Jeszcze do niedawna mówiło się
o szkodliwości promieniowania
elektromagnetycznego w telefonii
komórkowej. Dziś coraz częściej
zastanawiamy się nad tym, czy nie
szkodzą nam fale z internetu bezprzewodowego. Takie pytania zadają
sobie niektórzy rodzice uczniów
szkoły podstawowej w Chorkach, na
dachu której
stoi
po-

Maszt internetowy został
zamontowany na dachu
szkoły podstawowej.
Dokumentacji
potwierdzającej brak
szkodliwości nie mają ani
w podstawówce, ani w
urzędzie gminy

tężny maszt internetowy emitujący
z cała pewnością promieniowanie
elektromagnetyczne. Jak silne?
Pojechaliśmy do podstawówki.
Maszt rzuca się w oczy już z daleka.
Czy z jego powodu uczniowie szkoły
mogą mieć jakieś zdrowotne problemy? Czy szkoła posiada wszystkie
wymagane zezwolenia i dlaczego taki
maszt został zamontowany właśnie na
szkolnym budynku?
Pytania trudne. Być może dlatego
dyrektor szkoły naszą wizytą była
zaskoczona i niechętna do rozmowy.
- Przyznam, że do mnie jeszcze
nikt nie przyszedł i nie pytał czy
ten maszt nie szkodzi zdrowiu – mówi Elżbieta Kopka,
dyrektor szkoły podstawowej
w Chorkach. - Nie mamy w
szkole żadnych dokumen-

TP S.A.
postawiła
w
Grabowie
maszt
tuż przy
boisku

tów związanych z tym masztem. Te
dokumenty są w urzędzie gminy w
Grabowie. Proszę tam pojechać.
Tak też zrobiliśmy. W sprawie masztu na dachu szkoły rozmawialiśmy z
zastępcą wójta.
- W urzędzie nie ma dokumentów
dotyczących tego masztu – mówi
Wiesław Łaziński. - Te papiery ma
właściciel, czyli firma z Poddębic.
Zapytaliśmy, czy promieniowanie
z masztu jest bezpieczne dla zdrowia
uczniów i dlaczego taka antena została zamontowana akurat na dachu
podstawówki.
- Jak ktoś się chce przyczepić, to
może powiedzieć, że każde promieniowanie elektromagnetyczne jest zagrożeniem dla zdrowia. Ale przecież

Wiesław Łaziński, zastępca
wójta Grabowa, ekspertem
od fal elektromagnetycznych
nie jest. Dlatego w urzędzie
powinno być potwierdzenie
chociażby o kontrolach
masztów

firma montująca takie maszty musi
robić to profesjonalnie i na pewno z
dbałością, by antena nie przekraczała
dopuszczalnych norm promieniowania. Maszt został zamontowany na
dachu szkoły, bo to wysoki budynek
a poza tym uczniowie mają za darmo
internet.
W samym Grabowie kontrowersje
budzi też maszt Telekomunikacji Polskiej stojący tuż przy stadionie. Jeden
z gminnych radnych dość często pytał
na sesjach o tę inwestycję. Władze zapewniają, że wszystko jest w porządku
i złego promieniowania nie ma.
A co na to eksperci? Zdania są po-

dzielone. Jedni mówią, że długotrwałe
przebywanie w polu magnetycznym
o natężeniu przekraczającym 310 mG,
a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii
przesyłowych i w pobliżu niektórych
domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre
typy nowotworów.
Oczywiście są też opinie, że na przykład korzystanie z telefonów komórkowych, czy też internetu bezprzewodowego (WiFi) nie ma najmniejszego
wpływu na nasze zdrowie.
(stop)

PIĘKNO ZIEMI
FOTOREPORTAŻ
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Przemysław
Marynowski
swoje pierwsze
zdjęcie zrobił w wieku
zaledwie siedmiu lat.
Podpatrywał ojca,
który podobnie jak on,
fotografowanie miał we
krwi.
- Z tym po prostu trzeba
się urodzić – mówi
mieszkaniec Łęczycy,
który przez 30 lat był...
nauczycielem techniki.
Pan Przemysław
dopiero na emeryturze
zaczął zawodowo
zajmować się robieniem
zdjęć. Ile już ich
wypstrykał?
- Na pewno tysiące –
odpowiada. - To moja
pasja.
Trzeba dodać,
że doceniona.
Fotografie u „mistrza
Marynowskiego”
zamawia miasto i
powiat. Łęczycanin
wykonywał zdjęcia
do albumów a nawet
leciał na Dominikanę,
by tam fotografować
pewną młodą parę
spod Łęczycy. Nie lubi
tylko jednego, wcześnie
wstawać.
- A w tym zawodzie to
pewien problem, bo w
fotografii liczy się dobre
uchwycenie porannego
światła. Ale wieczorem
też można zrobić
ładne zdjęcia – mówi
z uśmiechem znany
fotograf.

(stop)

fot. Przemysław Marynowski
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 22: Muzyka
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budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

Oryginalne potrawy
i porady kulinarne

Kurczak po
prowansalsku
faszerowany kaszą
Potrzebne składniki:
• 1 kurczak (1,5- 2 kg)
• 1/2 woreczka kaszy jęczmiennej
• 1/2 szklanki bulionu z warzyw
• 1 jajko
• 1 duża papryka
• 7-8 szt pieczarek
• 1 duża cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 cytryna
• tymianek
• rozmaryn
• majeranek
• papryka
• rozmaryn
• sól
• pieprz cayenne
• natka

• jeśli chcesz możesz użyć mieszanki
• przyprawa do pieczonego kurczaka po prowansalsku
• masło
• ziemniaki
Przygotowanie:
Farsz:
Kaszę jęczmienną gotujemy w wodzie. Warzywa 1/2 papryki,
cebulę, czosnek, 5 pieczarek siekamy drobno i podsmażamy
na maśle. Ugotowaną kaszę przekładamy do podsmażonych
warzyw i dodajemy pół szklanki bulionu warzywnego.
Potem przez 15 - 20 minut redukujemy go na patelni. Następnie dodajemy całe jajko, natkę i dokładnie mieszamy. Przyprawiamy farsz solą, pieprzem w zależności od upodobań.
Kurczak:
Myjemy dokładnie kurczaka, kładziemy piersią do góry i
nacieramy mieszanką ziół (pieprzem cayenne, tymiankiem,
majerankiem, papryką, rozmarynem, solą) i odstawiamy na
około 1 godzinę.
Do środka kurczaka wkładamy troszkę masła oraz przygotowany wcześniej farsz i zaszywamy.Umieszczamy tak przygotowanego kurczaka w naczyniu żaroodpornym.Na całość kurczaka wyciskamy 1 cytrynę i układamy kilka kawałków masła.
Pieczemy około godziny, podlewając wytopionym tłuszczem.
Ja po godzinie dokładam obgotowane ćwiartki ziemniaczków

i pokrojoną resztę papryki i pieczarek i piekę przez następna
godzinę (do zarumienienia).

Ekspresowe
pączki
• 1,5 szklanki mąki
• 3 jajka
• 2 serki homogenizowane waniliowe
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• wszystkie składniki wymieszać
• kłaść małą łyżeczką na rozgrzany olej i smażyć

PORADY NASZYCH
CZYTELNICZEK
• Wodę należy solić po zagotowaniu. Wcześniej posolona
wolniej się gotuje
• Pączki lukruj gdy są jeszcze ciepłe. Wówczas lukier równo
się rozprowadzi
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Repertuar KDK
04 luty
poniedziałek
17:00 Zambezia 3D
anim./familijny
19:00

Niemożliwe
dramat

05 luty
wtorek
17:00 anim./familijny
19:00

Niemożliwe
dramat

06 luty
środa
17:00 Zambezia 3D
Kutnowski Dom Kultur
anim./familijny
19:00

Niemożliwe
dramat

07 luty
czwartek
Kino nieczynne!
08 luty
piątek
15:30 Zambezia 3D
Kutnowski Dom Kultury
anim./familijny
17:15

Nieulotne
Kutnowski Dom Kultury
dramat

19:30

Sęp
Kutnowski Dom Kultury
thriller

09 luty
sobota
15:30 Zambezia 3D
anim./familijny
17:15

Nieulotne
dramat

19:30

Sęp
thriller

INFORMATOR
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Rambo Jet
KUTNO
Koncert zespołu Rambo
Jet w trasie “Tuwim rządzi”
odbędzie się 28 lutego o
godz. 18:00. Muzyka zaangażowana o tym, żeby brać
sprawy we własne ręce i nie
poddawać się marazmowi
tłumu. Punkowe w swych
korzeniach, ale melodyjne
i przebojowe piosenki z
super mocnymi tekstami.
Koncert odbędzie się w
kawiarni KDK na II piętrze. Cena biletu 15 zł.
Muzyka inspirowana Lou
Reedem, The Clash, Bobem
Marleyem, Nirvaną, bluesem, rockabilly. Ostre w
wymowie, nadal współczesne teksty Juliana Tuwima
pokazane od buntowniczej,
anarchistycznej strony.
Zespół powstał w 2004
roku z inicjatywy dziennikarza muzycznego, producenta, fana reggae i punk
rocka Sławka Słonia Maciasa i przez dwa lata w
trio z legendą tej muzyki
na gitarze – Ziemkiem Kosmowskim ( Brak, Rendez
Vous ) i młodym geniuszem
Jackiem Januszewiczem,
funkcjonował w orbicie
klubowej. W 2006 roku powstała pierwsza płyta grupy, która została wydana
własnym sumptem wiosną
2012 roku.

10 luty
niedziela
15:30 Zambezia 3D
anim./familijny

Zwierzątkowo
w Kutnie

17:15

Nieulotne
dramat

19:30

Sęp
thriller

KDK zaprasza dzieci do
udziału w wielkim konkursie
recytatorskim “Zwierzątkowo”, który odbędzie się 22
lutego o godz. 11.00.
Aby wziąć udział w konkursie
należy pobrać w sekretariacie
KDK kartę zgłoszeniową i
oddać ją wypełnioną do 18
lutego. Na konkurs należy
przygotować wiersz o zwierzętach.

Koncert
jazzowy
BILETY DO
NABYCIA W
SEKRETARIACIE
DOMU KULTURY
W ŁĘCZYCY
(tel. 247210349)
W CENIE 25 ZŁ .
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Boruta modny we Francji
ŁĘCZYCA

Największa rzeźba
diabła Boruty w
sklepie Cepelii –
jedynym takim w
mieście – kosztuje
prawie 550 złotych.
Na obraz wiejskiej
chaty musielibyśmy
wysupłać prawie
700 zł. Narzuta z
oryginalnej baraniej
skóry to wydatek
200 zł. Za lalkę
łowiczanki trzeba
zapłacić nawet 220
zł. Tanio nie jest. W
zamian otrzymujemy
jednak oryginalny
produkt, który na tle
chińskich wyrobów
wyróżnia się jakością.
Czy Cepelia okaże
się konkurencyjna i
utrzyma się na rynku?

w Łęczycy. Choć drugiego
takiego punktu nie ma,
jesteśmy jedynymi potencjalnym i k lientam i. Ze
sprzedawczynią rozmawiamy dobre pół godziny.
Nikt w tym czasie do sklepu nie zagląda.
- Zimą prowadzić taki interes jest ciężko – przyznaje Wiesława Maciejewska,
sprzedawczyni. - Rzadko
ktoś tu zagląda. Co innego
w okresie letnim. Do Łęczycy przyjeżdżają turyści
i wówczas biznes zaczyna
się kręcić.
Jednym z miast partner-

skich Łęczycy jest Rillieux
-la-Pape.

W środku tygodnia zaglądamy do sklepu Cepelii

- Do sklepu zagląda
sporo Francuzów – słyszymy od pan i Wiesławy. - Największym
powodzeniem cieszy
się diabeł Boruta. Ale
w naszym punkcie
króluje nie tylko Boruta. Są oryginalne
łowickie i łęczyckie
lalki, dużo pamiątek związanych z Łęczycą, obrazy,
serwety, drewniane kasetki na różne drobiazgi,
zastawa. Długo można by
wymieniać. Wiele razy
spotkałam się z zachwytem odwiedzających nas

osób. Takich rzeczy
na pewno w superm a rk e c ie s ię n ie
kupi.
Wiesława Maciejewska dodaje, że
ceny nie są sztywne.
Cepelia walczy o
klienta. Dlatego warto
się potargować.
W
tej

c h w i l i
mamy promocje i wyprzedaże. Ceny są
nawet niższe
o p o łowę –
słyszymy.
(stop)

OGŁOSZENIE

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

Inf. tel.
tel. (24)
24)7212594

http://rozkladpks.republika.pl/

Łęczyca → Poddębice
Przystanek

S

Łęczyca dw PKS
Łęczyca M. Konopnickiej

F

5:50
5:51

F

6:40
6:41

S

F

S

F

ObniŜka cen
cen biletów
miesięcznych
normalnych i ulgowych
na miesiąc luty 2013 r.

7:45 10:30 12:30 14:00 15:35
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

Łęczyca dw PKS
Łęczyca M.
Konopnickiej

S

7:10
7:11

F

8:10
8:12

F

F

F

F

S

S

H

L

9:50 11:00 11:30 13:20 14:35 15:40 15:40 17:45
9:51 11:02 11:31 13:21 14:36 15:41 15:41 17:46
Grodzisko Zbylczyce

Świnice Warckie → Łęczyca dw PKS
Grodzisko
Świnice Warckie

+
6
F
S

-

F

S

5:55

7:00

F

6
F
H
F
F
F
F
+Lm
6:50
7:05 07:40 07:45 07:50 09:15 10:30 12:30 15:30 18:40

kursuje w dni świąteczne
kursuje w soboty
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
kursuje w dni nauki szkolnej

Łódź
Łódź Pl.
Lutomierska
Dąbrowskiego
Zachodnia

Kutno p.
Krośniewice

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

POD PARAGRAFEM
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Garażowi złodzieje
GM. PIĄTEK
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom gminy Piątek za
kradzież części samochodowych.Nad ranem dyżurny
łęczyckiej komendy odebrał
zgłoszenie o kradzieży części
samochodowych z garażu
w jednej z posesji na terenie
gminy Piątek. Na miejsce
zdarzenia niezwłocznie skierowano patrol. Policjanci,
w rozmowie z właścicielem
ustalili przebieg zdarzenia

oraz dotarli do podejrzewanych o kradzież mężczyzn.
Do komendy dowieziono 22
i 26-latka. Wcześniej młodszy
z zatrzymanych wskazał
miejsce ukrycia łupu, który
w całości został odzyskany.
Mężczyźni, w policyjnej celi
czekali na zarzuty. Starszy
miał w organizmie blisko 2
promile alkoholu, młodszy
0,22 promile. 25 stycznia
złodziejski duet usłyszał
zarzuty kradzieży. Za to
przestępstwo grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.

Na podwójnym gazie
POW. ŁĘCZYCKI
W Grabowie mundurowi
z ruchu drogowego skontrolowali stan trzeźwości
60 – letniego cyklisty. Mężczyzna miał w organizmie
1,86 promila alkoholu w
organizmie. 30 stycznia o
godzinie 16.20 dzielnicowi
z Rewiru Dzielnicowych w
Piątku skontrolowali kierowcę fiata 126. Mieszkaniec Łodzi miał w organizmie 0,90 promila alkoholu
i prowadził samochód bez
wymaganych uprawnień.
31 stycznia w ręce stróżów
prawa „wpadło” dwóch
amatorów mocnych trun-

ków. O godzinie 6.40 w
Wilczkowicach na drodze
W 703, 59 – letni cyklista
miał w organizmie ponad
pół promila alkoholu. Natomiast o godzinie 16.00
kolejny rowerzysta tym
razem na terenie gminy
Piątek, 21 – latek miał w organizmie ponad 2 promile
alkoholu. Za kierowanie
pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeźwości
grozi kara do dwóch lat
pozbawienia wolności zaś
za kierowanie rowerem
na podwójnym gazie grozi do roku pozbawienia
wolności.

Kierował
z 2 promilami
WITONIA
Kierujący fiatem punto 31
– latek z Łodzi na łuku drogi
stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. W
wyniku zdarzenia pasażerka
29 – latka również z Łodzi została przewieziona do szpitala.

Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
wykazało, że 31 – latek miał w
organizmie ponad 2 promile
alkoholu. Po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut kierowania
pojazdem mechanicznym w
stanie nietrzeźwości, za co
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Śmiertelnie porażony
prądem
KUTNO
W wyniku porażenia prądem elektrycznym zginął
23–letni mieszkaniec Kutna. Mężczyzna próbował
podładować akumulator
swojego pojazdu za pomocą
prostownika, który podłączył
do wadliwego przedłużacza
sieciowego.
Do zdarzenia doszło na
osiedlu Dybów. Młody mężczyzna, chciał wyjechać
swoim samochodem do pra-

cy. Z uwagi na to, że miał
rozładowany akumulator
postanowił podładować go
za pomocą prostownika.
W momencie podłączania
urządzenia do przedłużacza
sieciowego został porażony
prądem elektrycznym. Jak
ustalili wstępnie policjanci
gniazdo przedłużacza prawdopodobnie było uszkodzone
i znajdowało się w kałuży.
Przybyły na miejsce tragedii
lekarz stwierdził zgon na
skutek porażenia prądem.
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Jest alkohol, narkotyki i nieletnia prostytucja

Z amfetaminą na dyskotekę
POW. ŁĘCZYCKI
Kilka dni temu policjanci
zatrzymali w największej na
terenie powiatu dyskotece
21-letniego dilera, który miał
przy sobie osiem torebek
wypełnionych amfetaminą.
Młodzi ludzie powiedzieli
nam, że handel narkotykami
w tym tanecznym klubie, to
norma. Narkotyki to tylko
część problemów na które
składa się nawet prostytucja
nieletnich.
Jak doszło do zatrzymania
dilera?
- Nerwowe zachowanie
jednego z uczestników
zabawy spowodowało, że
mundurowi postanowili to
sprawdzić. Okazało się, że 21
– latek z Łodzi miał przy sobie 8 torebek wypełnionych
białym proszkiem. Mężczy-

Policja zatrzymała
21-latka handlującego
amfetaminą

Narkotyki na
dyskotekach to norma –
mówią młodzi ludzie z
powiatu łęczyckiego

zna, został dowieziony do
komendy, gdzie ustalono,
że torebki są wypełnione
amfetaminą o łącznej wadze
7.5 grama. Zatrzymany miał
w organizmie 0,80 promila
alkoholu. Po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut posiadania
substancji psychotropowych
w postaci amfetaminy, za co
grozi do 3 lat pozbawienia
wolności – dowiedzieliśmy
się w łęczyckiej komendzie
policji.
Starsi mieszkańcy powiatu
łęczyckiego mają dość działalności dyskoteki, która już
od kilku lat dostarcza wielu
niepokojących informacji.
Alkohol i narkotyki są tam
na porządku dziennym. Co
najgorsze młode dziewczyny

Oplem w
iveco

Zatrzymali złodziejkę
i pasera

POW.KUTNOWSKI

GM. WITONIA

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kutnie wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego do którego doszło
w miejscowości Zawady na
drodze wojewódzkiej nr 702.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem astra
mieszkaniec Skierniewic z
nieustalonej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na przeciwległy pas
ruchu i doprowadził do zderzenia z dostawczym iveco.
W jego wyniku obrażenia
ciała w postaci urazu głowy doznał kierujący oplem.
Niegroźne dla zdrowia obrażenia doznało również troje
pasażerów osobówki.
Kierujący samochodem
dostawczym był trzeźwy.
Od kierowcy opla została
pobrana krew na zawartość
alkoholu w organizmie.

Śledczy przyjęli zawiadomienie od 56 – letniego
mieszkańca gminy Witonia
o kradzieży części samochodowych, które stanowiły
jego własność. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych
czynności na miejscu zdarzenia w działania wykrywacze włączyli się kryminalni.
Wykorzystując swoje doświadczenie ustalili miejsce
w którym znajdują się skra-

za pieniądze uprawiają seks.
- Jeżeli ktoś co weekend
chodzi na zabawy do tej
dyskoteki, to z łatwością wie
do których „łatwych” dziewczyn należy podejść. Takie
informacje szybko się rozchodzą – mówi młody chłopak,
który nie ukrywa, że dość
często bawi się w klubie. Takie czasy. Nieraz na takich
wiejskich dyskotekach dzieją
się takie rzeczy, że trudno
by w to uwierzyć. Niektóre
dziewczyny za piwo pójdą
do samochodu, by uprawiać
miłość. Traktują to jak sport.
Oczywiście narkotyki robią
swoje, traci się wtedy kontrolę...
(stop)

dzione rzeczy. Zaraz potem
zatrzymali pasera a w ślad
za nim złodzieja. 29 stycznia,
27 – letni mężczyzna usłyszał
zarzut paserstwa, ponieważ zbył towar wiedząc, że
pochodzi z przestępstwa.
Złodziejem okazała się natomiast 31 – letnia wspólniczka
zatrzymanego. Mienie wartości 1200 złotych odzyskano w całości. Przestępstwo
kradzieży oraz paserstwa
jest zagrożone karą do 5 lat
pozbawienia wolności.
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Śmierć
pieszego
KROŚNIEWICE
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kutnie wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego, do jakiego doszło
wieczorem w miejscowości
Krośniewice na obwodnicy
miasta, na drodze krajowej
nr 92.
Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący fiatem
ducato, mieszkaniec powiatu
świebodzińskiego najechał
na stojącego na jezdni pieszego, 56-letniego mieszkańca
powiatu kutnowskiego. W
wyniku odniesionych obrażeń ciała pieszy zmarł na
miejscu. Kierujący podczas
zdarzenia był trzeźwy. Od
pieszego została pobrana
krew na zawartość alkoholu
w organizmie.

Zatruł się
czadem
POW.KUTNOWSKI

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci
43-letniego mężczyzny, który
zatruł się tlenkiem węgla. Do
wypadku doszło prawdopodobnie na skutek niedrożnej
instalacji wentylacyjnej.
Do tragedii doszło w miejscowości miejscowości Strzegocin. Na miejscu policjanci
ustalili, że 43-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego
dzień wcześniej około godziny 19.00 wyszedł z mieszkania do drugiego należącego
do niego domu, aby napalić
w piecu. Mężczyzna planował pozostać tam na noc. Następnego dnia, gdy nie wracał do domu, zaniepokojona
żona poszła sprawdzić co
się dzieje. Kobieta w kuchni
domu znalazła zwłoki męża.
W pomieszczeniu gdzie leżał mężczyzna można było
wyczuć woń dymu z pieca.
Przybyły na miejsce lekarz
stwierdził zgon w wyniku
zaczadzenia. Ciało zostało
zabezpieczone w prosektorium w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.
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OGŁOSZENIA DROBNE
• Sprzedam oponę 11.2/10-28
(C330, T-25) tel: 660 196 155

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

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
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
Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 1 rok
doświadczenia umiejętność szycia odzieży,

znajomość obsługi overlock i stębnówki
P.P.H.U. „HIT”
99 – 100 Łęczyca
ul. C.K. Norwida 6
tel. 605 111 531
Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe,
umiejętność szycia odzieży, znajomość obsługi
maszyny P.P.H.U. „Elizabeth”
99 – 100 Łęczyca
ul. Górnicza 3, tel. 507 085 169
Konstruktor odzieży
Wykształcenie minimum podstawowe,
umiejętność projektowania i konstrukcji
odzieży, minimum dwuletnie doświadczenie
zawodowe
P.P.H.U. „Elizabeth”
99 – 100 Łęczyca, ul. Górnicza 3
tel. 507 085 169
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
P.H.U.P GAB – MAR
95 – 035 Ozorków
ul. Listopadowa 23
tel. 691 760 109 lub 24/384 98 01
(miejsce stażu: Łęczyca)
Robotnik gospodarczy
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B, stażysta
odpowiedzialny będzie za transport doniczek i
roślin oraz sprzątanie i podlewanie roślin
Gospodarstwo Ogrodnicze
99 – 140 Świnice Warckie, Gusin 3
tel. 63/288 21 27
Technik prac biurowych
Znajomość języka rosyjskiego bądź
angielskiego, dobra obsługa komputera,
stażysta odpowiadał będzie za przygotowanie
dokumentów eksportowych oraz kontakt z
odbiorcami
P.P.H. FRANCOPOL
99 – 100 Łęczyca, Topola Szlachecka 5
tel. 601 306 610 lub 24/722 32 71
Sprzątaczka biurowa
Wykształcenie podstawowe lub zasadnicze,
sprawność fizyczna, do obowiązków stażysty
należeć będzie sprzątanie i zamiatanie
pomieszczeń biurowych, mycie okien
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
99 – 100 Łęczyca, ul. Lotnicza 2a
tel. 24/ 721 27 20

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

• Pracownik budowlany
• murarz-tynkarz
• Specjalista d/s zakupów
• Specjalista d/s logistyki
• sprzedawca-2 osoby w tym 1 os. z orzeczeniem
/obuwie/
• kierowca CE /kraj/
• mechanik
• specjalista operator prasy

• operator prasy krawędziowej
• sprzedawca
• montażysta GPS i instalacji alarmowej
• Sprzedawca-prezenter handlowy
• teleankieter
• Specjalista ds. sprzedaży
• kierowca CE-kraj
• dyplomowana higienistka stomatologiczna
• Księgowa

• Specjalista d/s promocji projektu
• Główna księgowa
• programista PHP/JS/MS SQL
OFERTY STAŻU- KUTNO:
• specjalista ds. obsługi klienta -staż do 25r z
wykszt. licencjackim
• szatniarz-osoba 50+
• handlowiec-1 os. pracownik obsługi klienta -1os.

• Do sprzedania siedlisko na wsi o
pow, 3350m2 składające się z domu
murowanego o pow. ok 80m2 ( dwa
pokoje, kuchnia z jadalnią ,łazienka
z wc, przedpokój.) Stan techniczny
naprawdę dobry , okna częściowo
wymienione, centralne z pieca w
kuchni, Prąd, siła,woda,szambo.
Mieszkanko do niewielkiego remontu. Dodatkowo na działce budynek
gospodarczy z tzw. kuchnią letnia o
pow. ok 150m2. Ponadto znajduję się
stodoła murowana do remontu ( brak
dachu). Na tyłach działki znajduje
się sad z drzewkami owocowymi o
pow ok 1000m2. Dojazd asfaltowy, W
sąsiedztwie inne domy mieszkalne.
Odległość od Grabowa , Kłodawy,
Dąbia ok. 9 km. 601 991 655

• Budynek murowany w Borkach k/
Łęczycy ok 1,5 km, bezpośrednio
przy krajowej jedynce. Dom całoroczny murowany składający się
z dużego pokoju ok 30m2, kuchni,
przedpokoju, wc ,oraz miejsca na
prysznic. Położenie nieruchomości

• Sprzedam kopaczkę, sprawna.
Tel: 501 252 028

• Sprzedam beczkę 1000L ocynk.
razem z wozem na kołach. 790307-620

• REMONTY - Wykończenia
wnętrz dachy docieplenia itp. Tel:
669-429-710

Kupon na bezpłatne ogłoszenie



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

idealnie nadaje się na działalność
gospodarczą (wulkanizacja, autogaz . automechanika, teren można
także wykorzystać pod reklamy
i bilbordy) Bezpośredni wjazd z
krajowej A1. 2km od Łęczycy. Na
działce znajduje się także stodoła
i komórka. Woda ze studni i z
wodociągu, szambo, możliwość
podłączenia siły. Tel:601-991-655

Treść ogłoszenia:

Telefon:
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów
Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji
w Łęczycy, ul. Kaliska 42
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Wywiad z prezesem MKS Kutno Zdzisławem Bartolem

„W klubie będą cięcia”
W środowisku piłkarskim MKS Kutno
wciąż nie milkną komentarze w związku z
mniejszą niż zwykle dotacją miejską, jaka
w tym roku przypadła w udziale „Miejskim”. Prezes klubu Zdzisław Bartol mówi
wprost, że aktualna sytuacja finansowa
III-ligowej drużyny jest porównywalna
do sytuacji klubów grających klasę niżej.
Mniejsza dotacja spowodowała w klubie
cięcia. Jakie? – m.in. o tym specjalnym
wywiadzie, tylko dla Reportera.
Kamil Puternicki: Panie Prezesie w ostatnich tygodniach
w klubie dość głośno mówi się
o fatalnej sytuacji finansowej
III-ligowej drużyny piłkarskiej.
Główny powód to mniejsza niż
zwykle dotacja miejska. Jaka jest
jej wysokość?
Zdzisław Bartol, prezes MKS Kutno: W
tym roku to zaledwie 580 tysięcy złotych.
Pieniądze pozyskane w ramach konkursu
z Urzędu Miasta Kutno zostaną przeznaczone na bieżącą działalność naszych
drużyn piłkarskich czyli III-ligowego MKS
i drużyny rezerw: MKS II. W porównaniu
do lat ubiegłych, ostatnich trzech lat, kwota jest dużo niższa. Przypomnę tylko, że w
2010 roku otrzymaliśmy z miasta środki
w wysokości 905 tysięcy złotych. W 2011
roku było to 760 tysięcy złotych, a w 2012
roku 704 tysiące.
K.P: Mniejsza dotacja oznacza, o czym już Pan wielokrotnie
wspominał, konieczność cięcia
wydatków?
Z.B: Funkcjonowanie klubu kosztuje.
Biorąc pod uwagę wszystkie nasze sekcje
jest to wydatek rzędu 1-1,2 mln w skali
roku. Jeżeli bierzemy pod uwagę drużyny
piłkarskie seniorów MKS to mniejsza dotacja miejska ma dla nas następujące konsekwencje. Po pierwsze jesteśmy zmuszeni

renegocjować umowy z zawodnikami.
Nie stać nas w aktualnej chwili na stawki
zaproponowane wcześniej. Jesteśmy po
pierwszych rozmowach z piłkarzami.
Pierwsze korekty w umowach mają być
wprowadzone w lutym, a następne w
miesiącach marzec-czerwiec.
K.P: O ile mogą zostać obniżone kontrakty piłkarzy?
Z.B: Zakładamy, że w miesiącach
marzec-czerwiec świadczenia pieniężne
zostaną obniżone o ¼ w stosunku do
obecnych.
K.P: Wspominał Pan o konsekwencjach wynikających ze
zmniejszonego budżetu klubu w
tym roku. Co jeszcze zakłada program oszczędnościowy MKS?
Z.B: Z powodu fatalnej sytuacji finansowej nie będzie żadnego wyjazdu na obóz
przygotowawczy przed wznowieniem
rozgrywek. A ponieważ w Kutnie nie ma
boiska z podgrzewaną murawą, wszystkie spotkania kontrolne rozegramy na
wyjazdach, m.in. w Płocku i Łowiczu.
Nie ma co liczyć również na pozyskanie
nowych piłkarzy, chyba że udałoby się
któregoś zawodnika MKS wytransferować za gotówkę.
K.P: Panie Prezesie mówił
Pan o konieczności renegocjacji
umów piłkarzy. Proszę powiedzieć ile w tym roku z kwoty 580
tysięcy złotych przeznacza klub
na kontrakty zawodników?
Z.B: Biorąc pod uwagę aktualnie podpisane umowy mogę powiedzieć, że
stanowią one 60% rocznego budżetu. Ale
tak jak wspominałem wcześniej, będą
renegocjowane.
K.P: A jak wyglądają kwestie
związane z pozyskaniem dla
MKS strategicznego sponsora?

Mistrzostwa w piłce halowej
dziewcząt
POWIAT ŁĘCZYCKI
W Piątku odbyły się Mistrzostwa
Powiatu LZS Dziewcząt w Piłce
Halowej o Puchar Starosty Łęczyckiego. W turnieju wzięły udział
następujące gimnazja: Witonia, Topola Królewska, Nowy Gaj, Piątek
i Grabów.
I miejsce – Piątek
II miejsce – Grabów
III miejsce – Nowy Gaj
IV miejsce – Witonia
V miejsce – Topola Królewska
Gimnazjalistki z Piątku będą reprezentować powiat łęczycki na tur-

nieju rejonowym. Najlepszą bramkarką turnieju została zawodniczka
z Gimnazjum w Piątku - Dagmara
Różycka, a najlepszą zawodniczką
turnieju - uczennica Gimnazjum
w Grabowie - Natalia Bartczak.
Uczennice reprezentujące Gimnazjum w Piątku to: Pałczyńska Wiktoria, Bartosiak Patrycja, Wosiecka
Aneta, Różycka Dagmara, Zielińska
Agnieszka, Bartosiak Daria, Wójcik
Agnieszka, Florczak Magdalena i
Michalak Dagmara. Dziewczętom
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów na Turnieju Rejonowym.
tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

Z.B: Z pozyskaniem strategicznego
sponsora jest niestety problem. Współpracujemy z kilkoma kutnowskimi firmami i dzięki temu udaje nam się zasilić
budżet MKS dodatkowymi środkami,
ale pozyskanie partnera strategicznego,
który byłby w stanie wyłożyć rocznie
ok. 400-500 tysięcy złotych nie jest łatwe.
Zależałoby nam również na tym, by prowadząc rozmowy z takim sponsorem,
byłby chętny wspierać nas nie przez rok,
a minimum przez 3 lata, wtedy to rzeczywiście ma sens.
K.P: Jak dobrze pamiętam
przed dwoma laty zapowiadał
Pan, że jest to Pana ostatnia kadencja na stanowisku prezesa
MKS. Dał się Pan jednak namówić na kontynuowanie pracy?
Z.B: Tak jak Pan powiedział, środowisko MKS namówiło mnie, by kontynuować pracę prezesa. Dziś mogę jednak
zapewnić, że jest to już moja ostatnia
kadencja. Nie ma co ukrywać, że wszyscy
w klubie działamy na zasadzie wolontariatu i poświęcamy się tej pracy bez reszty.
Chyba jednak nadszedł czas na zmiany.
Za dwa lata zakończy się moja kadencja
i wtedy odejdę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Udany turniej
„lwiątek”
ŁÓDŹ, KUTNO
Akademia Piłkarska Młode Lwy z
Kutna udanie zaprezentowała się w
kolejnym turnieju rocznika 2002 w
Łodzi - Vera Kids 2013. W zawodach
rywalizowało 12 drużyn. Młodzi
kutnianie grali otwarty, ofensywny
futbol, co pozwoliło im ostatecznie
uplasować się na szóstym miejscu.
Akademia Piłkarska Młode Lwy
grała w składzie: Wiktor Florczak,
Bartosz Garus, Damian Grabarczyk,
Michał Jurczak, Paweł Luba, Miłosz
Sienkiewicz, Bartosz Nowak, Dawid
Rostkowski, Hubert Sobota, Hubert
Stolarczyk, Dawid Wiciński.Postawę zespołu docenili organizatorzy
i trenerzy ekip występujących w
turnieju, którzy wybrali Huberta
Stolarczyka najlepszym piłkarzem
turnieju. Kolejna okazja do sportowej rywalizacji już za tydzień w
Bedlnie.
AP Młode Lwy zaprasza na swoje
zajęcia wszystkie dzieci z roczników
2002-2006. Zgłoszenia przyjmowane
są pod numerem tel. 24 355 22 23.
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Mistrzostwa Województwa
Młodzików
W zawodach wzięła udział trzydziestoosobowa reprezentacja MKLA
Łęczyca. Zawodnicy spisali się znakomicie zdobywając łącznie jedenaście
medali i czterokrotnie zajmując czwarte
miejsca. Prawie wszyscy poprawili
swoje rekordy życiowe. Na szczególne
wyróżnienia zasłużyła trójka młodych
lekkoatletów, którzy dwukrotnie stawali na podium. Katarzyna Mrozińska
zdobyła złoty medal w skoku o tyczce
\250cm\ poprawiając swój rekord życiowy oraz srebrny w skoku wzwyż
147cm, Łukasz Karwacki wygrał
skok wzwyż\180cm zajął drugie
miejsce w biegu na 60mppł\9.26
r.życiowy\. W tych samych konkurencjach Marceli Wożniak zajął
pierwsze miejsce na 60mppł\9.24\ i
drugie w skoku wzwyż z rekordem
życiowym 180cm.Srebrny medal w
skoku o tyczce zdobyła Patrycja Kita\230cm.r.życiow\była także szósta
na 60 mppł\10.40\,Brązowy medal
także w skoku o tyczce przypadł Joannie Kapłon\200cm.r.życiowy\W
skoku o tyczce chłopców na drugim
miejscu uplasował się Mikołajczyk
Adrian\220cm.r.życiowy\Brązowe medale w skoku wzwyż zdobyli Natalia
Pysera\144cm\oraz Krystian Kaźmier-

czak\170cm\.Oboje poprawili rekordy
życiowe. Krystian zajął także szóste
miejsce w skoku w dal\522cm\i także
ustanowił życiówkę. Tuż za podium
na czwartych miejscach plasowali się:
Bombała Adrian 60mppł\9.54\,Kaczmarek Dawid1000m\3,08,15\Brzeziński
Alan s.wzwyż\155cm\Pawłowska Julia
s.dal\4.33\.Wszyscy poprawili rekordy
życiowe/. Na uwagę zasługują także
dobre rezultaty innych zawodników.
W biegu na 60mppł rekordy życiowe
ustanowili: Jabłoński Karol\9.64\,
Stasiak Jakub\9.86, Ciesielski Adrian\10.00\, Kaczmarek Weronika
bardzo dobrze spisała się w biegu na
600m\1.58.73\a Katarzyna Ignatowicz
w skoku wzwyż\135cm\. To także
ich nowe rekordy życiowe. Ogólnopolski Mityng Seniorów Spała.
Dobre starty zaliczyli także seniorzy,
którzy przygotowują się do Halowych Mistrzostw Polski Seniorów.
Świetnie zaprezentował się w biegu
na 400m Grzegorz Sobiński uzyskując
drugi czas zawodów\47.91\. Na tym
samym dystansie blisko poprawienia
rekordu życiowego był Marek Szymański\48.94\. Maciej Kiendzierski był
drugi w skoku wzwyż z wynikiem 205.
(ma)

Burza Mazew wygrywa turniej
siatkarski

GM. DASZYNA
W hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Mazewie rozegrano II turniej piłki siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Daszyna. O
trofeum walczyło sześć zespołów:
LKS Oldboj Mazew, Burza Mazew,
Dąbrowianka, Dąbrowice seniorzy,
Dąbrowice juniorzy i Chłopcy z
ferajny z Łubna.
Sportowe zmagania cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem, a
wszystkie drużyny reprezentowały

wyrównany poziom. W finale imprezy zmierzyły się Burza Mazew
i Dąbrowice juniorzy. Po zaciętym i
emocjonującym meczu lepsi okazali
się siatkarze z Mazewa, wygrywając
3-2. Burza Mazew po raz drugi z
rzędu zdobyła puchar Wójta Gminy
Daszyna.
Burza Mazew grała w składzie:
Bartłomiej Wacławski (K), Dawid
Sikorski, Paweł Pieczewski, Jarosław
Jurczak, Damian Bogdański, Krystian Matczak, Paweł Wiśniewski.
(kamp)

Warunkowa licencja
KUTNO
MKS Kutno otrzymał warunkową licencję na grę w III lidze łódzko-mazowieckiej. W piśmie skierowanym do prezesa klubu Zdzisława
Bartola czytamy m..in: Komisja ds.
Licencji Klubowych Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej udzieliła
klubowi MKS Kutno licencję z
nadzorem infrastrukturalnym. W
praktyce oznacza to, że ostateczna
decyzja o rozgrywaniu III-ligowych

spotkań w Kutnie zostanie podjęta
po wizytacji obiektu, najpóźniej
przed inauguracją spotkania przy
ulicy Kościuszki. Przypomnijmy,
że ŁZPN zalecił by na stadionie w
Kutnie wydzielono specjalny sektor
dla kibiców gości, odgrodzony barierkami. Główny powód to kwestie
bezpieczeństwa. W przeszłości na
stadionie dochodziło do incydentów z udziałem kibiców m.in z
Warszawy i Zduńskiej Woli.
(kamp)
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AUTA UŻYWANE

RENAULT KANGOO

cena 9900 pln, rok produkcji 2004, silnik 1500 dci
przebieg 199000, klima, 2 poduszki, szyby elektryczne,
wspomaganie, centralny, hak holowniczy

FABIA

15900 brutto rok, prod 2005, silnik 1390 55kw/75km
benzyna, przebieg 86700 tys km, kolor srebrny, ABS,
zamek centralny, elektryczne lusterka, elektryczne
szyby, immobiliser, klimatyzacja, komputer, poduszka
powietrzna, światła przeciwmgielne, wspomaganie
kierownicy

FABIA SEDAN

19900 brutto, rok prod.2006, silnik 1390 59kw/80km
benzyna, przebieg 48600, kolor beż cappuciono, ABS,
zamek centralny, elektryczne lusterka, elektryczne
szyby, immobiliser, klimatyzacja, komputer, poduszka
powietrzna, światła przeciwmgielne, wspomaganie
kierownicy

na auta nowe
kredyt od 5,99%
leasing 109 %
możliwość
pozostawienia
auta w rozliczeniu

AUTA NOWE

CITIGO

RAPID

FABIA

ROOMSTER

OCTAVIA

YETI

SUPERB

SKODA SUPERB COMBI

33300 brutto, rok prod 2012, 1,0 MPI 55 KW 75KM,
kolor srebrny leaf, poduszka powietrzna kierowcy i
pasażera, Boczne poduszki powietrzne, z przodu, ESP (z
ABS+MSR+EDS+HBA), Climatic – klimatyzacja manualna

68700 brutto, rok prod 2012, 2,0 TDI 81KW/110KM, kolor
czarny, wersja wyposażenia: Fresh, Poduszka powietrzna
kierowcy i pasażera, Boczne poduszki powietrzne z
przodu, Kurtyny powietrzne, ESP (z ABS+MSR+EDS+HBA),
Climatronic

59500 brutto, rok prod 2013, 1,2 tsi 71kw/105 km, kolor
szary platin, wersja wyposażenia elegance + comfort,
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Boczne
poduszki powietrzne z przodu, Kurtyny powietrzne, ESP z
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA, Immobilizer, Centralny zamek,
climatronic,

65900 pln brutto, rok prod 2012, 1,4 TSI 90 kW/122KM,
kolor brąz matto, wersja wyposażenia Ambition, Poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera, Boczne poduszki
powietrzne z przodu, Kurtyny powietrzne, Poduszka
chroniąca kolana kierowcy, ESP (z ABS+MSR+EDS+HBA),
Immobilizer, climatronic

42500 brutto, rok prod 2012, 1,2 TSI 63KW/85KM, kolor
błękit storm, Wersja wyposażenia Ambition + Mixx +
Optimum, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
Boczne poduszki powietrzne z przodu, ABS+MSR+Dual
Rate, Immobilizer, Centralny zamek, Climatic –
klimatyzacja manualna

cena 95200 brutto/cena dla firm 89600 brutto, rok prod
2012, 2,0 TDI CR 125kW/170KM, kolor beż cappucciono,
wersja wyposażenia Ambition, Poduszka powietrzna
kierowcy i pasażera, Boczne poduszki powietrzne z
przodu, Kurtyny powietrzne, oduszka chroniąca kolana
kierowcy, ESP (z ABS+MSR+EDS+HBA), Immobilizer,
Bi-ksenonowe reflektory z funkcją adaptacji świateł AFS,
climatronic

47900 brutto, 1,2 62kw/85 km, rok prod 2012, kolor
beż cappucciono, wersja wyposażenia Ambition, silnik
Poduszka powietrzna, kierowcy i pasażera, Boczne
poduszki powietrzne z przodu, ABS+MSR+Dual Rate,
Immobilizer, Centralny zamek, Climatronic – klimatyzacja
automatyczna

cena 71200 brutto, rok prod 2013, 1,4 TSI/92KW/125
KM, kolor czarny, wersja wyposażenia Active, Poduszka
powietrzna kierowcy i pasażera, boczne poduszki
powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne, poduszka
chroniąca kolana kierowcy, ESP (z ABS+MSR+EDS+HBA),
Immobilizer, klimatyzacja manualna

