
111 LUTEGO 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

W CENTRUM ŁĘCZYCY HANDLUJĄ TRUCIZNĄ

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Poniedziałek, 11 LUTEGO 2013 • numer 24/2013 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

str. 11

telewidzPROGRAM TELEWIZYJNY

IS
SN

 2
08

1-
53

60
   

DA
TA

 W
YD

AN
IA

: 1
1.

02
.2

01
3 

  n
um

er
 7

(1
39

)

15.02.–21.02.2013

VAN HELSING
PT | 20.00 TVN

BIBLIOTEKARZ: 
TAJEMNICA WŁÓCZNI
SOB | 20.00 POLSAT

tak to było naPrawdę!
„czerwony kaPturek 
– Prawdziwa historia”
PT | 20.10  POLSAT

FAMILIJNY

POLECAMY
rachunki na wesoło s. 3

ALEKSANDRA ZIENKIEWICZ

Zagmatwane
życie Kingi s.4
„Pierwsza miłość”
PON–PT | 18.00 POLSATfo

t. 
PO

LS
AT

01_okl Olawa 07_Layout 1  2/6/13  10:08 AM  Page 1

R
a

ze
m

  
z 

R
ep

or
te

re
m

P
ro

g
ra

m
 T

V

Korespondencja pod kontrolą

str. 2

w tym 8% VAT

Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia

Zakaz fotografowania Kupcy liczą straty

59

str. 13

Policyjny pościg za mercedesem. Odzyskano skradzione 
auto i 250 tysięcy złotych

str. 2Grabów: kompostownia na cmentarzu

str. 3 str. 6

TREFNY ALKOHOL                                           
      ZABIJA

Matka 22-letniego Piotra oskarża o śmierć syna 

prowadzących melinę w jednym z domów przy 

ul. Wojska Polskiego. 

Kto w 
Łęczycy pisze 
donosy?

str.7

Najstarszy 
szewc w 
powiecie

str. 4



2 11 LUTEGO 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GRABÓW

Podczas niedawnej sesji miejskiej 
Krzysztof Urbański, radny opozy-
cyjny, poinformował, że jest zasko-
czony tym, iż jego listy adresowane 
na urząd są otwierane i czytane. W 
jakim celu został otwarty ten list ? 
Czy w naszym urzędzie jest cenzu-
ra? - pyta radny.

Jak się dowiedzieliśmy list za-
adresowany do radnego i przysłany 
do urzędu zawierał apel jednego 
z mieszkańców Łęczycy o to, aby 
samorząd zajął się sprawami naj-
ważniejszymi dla miasta.

W liście można przeczytać, że-
byśmy przyjrzeli się planom pry-
watyzacji szpitala. Padają uwa-
gi i prośby, aby szpital nie 
był prywatyzowany. To 
samo dotyczy ośrodka 
zdrowia przy ul. Kiliń-
skiego. Ludzie obawiają 
się sprzedaży budynku 
w którym mieści się 
przychodnia. Jest apel 
do mnie i wszystkich 
samorządowców, aby-
śmy podjęli działania w 
sprawie rozwoju naszego 
miasta – zdradza treść 
listu Krzysztof 
Urba ń -
ski.

Poprosiliśmy opozycyjnego 
samorządowca o komentarz w 
sprawie otwarcia w urzędzie jego 
korespondencji. 

Mój komentarz w tej sprawie jest 
dwojaki. Albo wynika to z niekom-
petencji ludzi pracujących w urzędzie 
lub też z kontroli przez władze wyż-
sze, by mogły wiedzieć „co w trawie 
piszczy”. Jestem znany z tego, że 
dociekam prawdy i moje nazwisko 
też ma tu duże znaczenie. Ja mam 
nadzieję i liczę na to, że wynikało to 
tylko z niekompetencji niektórych 
pracowników i w to chcę wierzyć. 
Jeżeli takie sytuacji mają miejsce, to 
ile jeszcze takich listów adresowa-
nych na urząd do mnie nie dotarło, 

bo może były dla niektórych 
zbyt niewygodne? Wnioski 

z zaistniałej sytuacji niech 
mieszkańcy wyciągną 
sami – mówi radny.

Na sesji rada przy-
jęła sprawozdanie z 
realizacji gminnego 
programu przeciw-
działania przemocy 

w rodzinie, omówio-
ne również zostały 

średnie  wynagrodzenia 
nauczycieli.

Tekst i fot. 
(aga)

W MAGISTRACIE OTWIERANE SĄ LISTY SAMORZĄDOWCÓW

Korespondencja pod kontrolą
Władze Łęczycy mają nad 
czym myśleć. Czy Krzysztof 
Urbański uzyska odpowiedź, 
kto w urzędzie czyta jego 
korespondencję 

Radny opozycyjny 
nie ukrywa 
tego, że jest 
zbulwersowany 
tym co się stało

Po artykule o modelkach, które 
mają m.in. zbierać dowody na 
niewiernych mężów, otrzymujemy 
wiele telefonów. Czytelnicy pytają 
gdzie mieści się siedziba firmy, kto 
jest właścicielem i skąd pochodzą 
modelki? Właściciel firmy wciąż 
niewiele na ten temat chce mówić. 
Dowiedzieliśmy się jedynie, że 
szefem jest kutnianin a dziewczyny 
są z Grudziądza i Płocka. 
Mamy obiecane, że niedługo o 
działalności firmy dowiemy się 
więcej. 

(stop)

Dlaczego nie został wyremon-
towany cały odcinek drogi pro-
wadzącej od nowej Biedronki 
do trasy A1? - zastanawiają się 
zmotoryzowani mieszkańcy. 
Kłopot w tym, że droga na znacz-
nym odcinku została odnowiona, 
jednak przy krajowej „jedynce” 
pozostawio- no nierówno-
ś c i  i dziury. 

Taki remont wzbudza zdziwienie. 
Czy nie można było od razu zmo-
dernizować całej drogi?

To nie takie proste – słyszymy 
od kierownika robót. - Kawałek 
drogi dochodzącej do trasy kra-
jowej faktycznie nie został wyre-
montowany. A to dlatego, że ten 
odcinek należy do GDDKiA i po-
trzebna jest ich zgoda na remont. 
Już wysłaliśmy odpowiedni doku-
ment w tej sprawie. Czekamy na 
odpowiedź i zgodę na położenie 
na tym krótkim odcinku asfaltu.

(stop)

Co z tymi 
modelkami?

Kierowcy pytają...

Na terenie nowego cmentarza 
zamiast kontenera na nieczysto-
ści wykopana została dziura do 
której wrzucane są stare wiązanki 
kwiatów, ale także papiery, butelki 
i resztki jedzenia. Na dnie wykopu 

zbiera się woda. Śmieci gniją a 
fetor przeszkadza w skupieniu się 
na modlitwie. Miejsce przeznaczo-
ne na różne odpadki położone w 
niedalekiej odległości od grobów 
na pewno powinno wyglądać 
inaczej. 

(stop)

Przy trasie A1 
pozostawiono 
nierówności i dziury

Droga została 
wyremontowana, 
ale nie do końca

Kompostownia 
na cmentarzu
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Nasza wizyta na placu ma-
newrowym przy ul. Ozorkow-
skiej wytrąciła z równowagi 
szefa jednej z miejscowych au-
toszkół. Warto dodać, że udali-
śmy się na miejsce na specjalne 
życzenie kursantów skarżących 
się na warunki jazdy. Na małym 
placu manewrowym było pełno 
śmieci. Teren jest nierówny, 
jednym słowem oryginalny tor 
przeszkód. 

Jak bardzo właściciel au-
toszkoły nie chciał dopuścić do 
tego, abyśmy zajęli się sprawą 
świadczy fakt, że próbował 
przeszkodzić w robieniu zdjęć. 

- A jak w ogóle się pan tu do-
stał – pytał właściciel łęczyckiej 
szkoły jazdy. - To teren prywatny 
i zdjęć niech pan nie robi. 

Taki plac, to faktycznie wstyd. 
Nie ma się co dziwić właścicielo-
wi autoszkoły, że nie chciał, aby 
zdjęcia zostały opublikowane w 
gazecie. Dziwimy się jednak, że 
w ogóle na takim placu kursanci 
uczą się jeździć. No chyba, że 
od samego początku w Łęczycy 

WIELKI WSTYD DLA SZKOŁY NAUKI JAZDY

Ściśle tajny plac manewrowy
ŁĘCZYCA

Na placu stał samochód, 
leżały kije i pachołki

Właściciel autoszkoły nie 
był rozmowny

Na miejscu nie było łatwo robić zdjęć. Szef szkoły jazdy skutecznie w tym przeszkadzał

Na skraju placu 
manewrowego było 
pełno śmieci

Książki zawsze będą modne
DASZYNA

Henryka Woźniakowska, kierow-
nik biblioteki w Daszynie, nie martwi 
się, tym, że mieszkańcy przestaną 
wypożyczać książki. 

- Rośnie nam liczba czytelników. 
Średnio w ciągu roku jest ich prawie 
500. Na tak małą bibliotekę, to na-
prawdę niezły wynik. Zawsze znajda 
się miłośnicy książki, którzy wolą 
przeczytać coś ciekawego niż patrzeć 
w telewizję lub siedzieć w internecie 
– mówi kierownik czytelni – Cieszę 
się, że odwiedza nas coraz więcej 
młodych osób. Choć oczywiście naj-
większą grupę wciąż stanowią starsi 
mieszkańcy. 

W bibliotece dowiadujemy się, że 
mężczyźni nie zawsze wypożycza-
ją „mocne” książki. 

- Są czytelnicy, którzy biorą ro-
manse – słyszymy od kierowniczki. 

- I odwrotnie. Są czytelniczki, które 
wypożyczają sensację. 

Rekordziści wypożyczają dziennie 
po kilkanaście książek.

- Prawdziwą rekordzistką jest 
mieszkanka Mazewa. Wypożycza 
za jednym zamachem po 20 książek, 
głównie sensacyjnych – mówi H. 
Woźniakowska. - Nie ma obawy, że 
ta pani przeczyta wszystkie książki 
w naszej bibliotece. Nowe kupujemy 
co dwa miesiące. Mamy zgroma-
dzonych w sumie ponad 16 tysięcy 
woluminów. Wójt przeznacza rocznie 
na bibliotekę 10 tysięcy złotych. To 
wystarczy, tym bardziej, że niektórzy 
czytelnicy sami przynoszą do biblio-
teki nowe książki.  Wśród stałych czy-
telników biblioteki w Daszynie jest 
Wojciech Zdziarski, starosta łęczycki.

- Pan starosta mieszka blisko, 
dlatego jak ma czas to przychodzi po 
książkę. Przede wszystkim wypoży-
cza kryminały.

(stop)

przyszli kierowcy przyzwyczajani 
są do ekstremalnych warunków 
na drodze. 

Na nierównym placu manewro-
wym były śmieci. Poprzewracane 
pachołki i kije. Z boku stare części 
samochodowe, opony, kanistry. 
Na placu stał również opel corsa, 
który na pewno kursantom nie 
ułatwiał manewrowania. 

- Jeśli chodzi o śmieci, to na 
pewno zostaną usunięte – usły-
szeliśmy od właściciela autoszkoły 
tuż przed wyproszeniem naszego 
reportera z placu manewrowego. 

(stop)
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Władze informują mieszkańców 
o nowych stawkach za wywóz 
śmieci, które zaczną obowiązy-
wać od 1 lipca. Do tej pory spo-
tkania odbyły się w Gledzianów-
ku, Kucharach i miejscowości 
Nędzerzew. Dziś przedstawiciele 
gminy będą gościć w Romarto-

wie, Oraczewie i Gajewie zachę-
cając mieszkańców do postaw 
proekologicznych, czyli segre-
gowania odpadów. Ci, którzy 
zdecydują się na takie działania, 
mogą liczyć na mniejsze opłaty. 
W gminie Witonia każda osoba 
segregująca śmieci zapłaci 4 złote, 
niesegregująca dwa razy tyle. 

(kamp)

Już niedługo przy krajowej „je-
dynce” otwarty zostanie w Da-
szynie nowoczesny motel wraz z 
restauracją. Inwestorami jest czte-
roosobowa rodzina z Włocławka, 
która 2 lata temu kupiła bar „Eden”. 
Budynek po generalnym remoncie 
zmienił się nie do poznania. 

- Ambrozja, taka jest nazwa 
naszej inwestycji – usłyszeliśmy 
od właścicieli. - Na górze jest sześć 
pokoi a na parterze restauracja, w 
której planujemy również urzą-
dzać przyjęcia okolicznościowe. 
W okresie letnim działać będzie 
mini-restauracja w ogrodzie. 

(stop)

Informują o “ustawie śmieciowej”

GM. WITONIA

Z Włocławka do 
Daszyny

NIETYPOWI KLIENCI NAPRAWIAJĄ NIE TYLKO OBUWIE

Do szewca z... trampoliną
ŁĘCZYCA
Czasami właściciele zakładów 

obuwniczych łapią się za głowę, gdy 
słyszą zamówienia klientów. Nie tak 
dawno do jednego z łęczyckich szew-
ców przyszedł mieszkaniec, który 
zażyczył sobie naprawy dziecięcej 
trampoliny. Innym razem zgłosił się 
klient po gwoździe. Są też tacy, któ-
rzy u szewców zamawiają naprawę 
parasolek. 

Na cały powiat łęczycki są trzy 
zakłady szewskie. Zamówień jest 
sporo, tym bardziej, że nie wszyscy 
chcą naprawiać obuwie.

- W tym zawodzie już mnie nic 
nie zaskoczy – mówi Jan Kucharski, 
który 10 lat prowadzi zakład napra-
wy obuwia. - Niedawno przyszedł 
klient, który kupił u nas gwoździe. 
Twierdził, że sam sobie naprawi 
buty. Innym razem mieliśmy pana, 
który przyniósł ze sobą uszkodzoną 
trampolinę dziecka. Prosił, żebyśmy 
ją zeszyli. Zaglądają też do zakładu 
myśliwi, którzy płacą za naprawę 
myśliwskich pasów skórzanych. 
Pomagamy też właścicielom stadnin 
zgłaszających się do nas z uprzężami. 
Zdarzają się również mieszkańcy, 
którzy przychodzą do zakładu z dy-
wanikami podłogowymi do szycia. 

Pan Jan nie narzeka na brak pracy. 
W okresie zimowym typowych 
klientów przybywa.

- Z reguły obuwie zimowe jest 
droższe i dlatego ludzie o nie bar-
dziej dbają – twierdzi szewc. - W 
damskich kozaczkach najczęściej 
naprawiamy fleki, mocujemy także 
obcasy. 

Jakie są ceny? Jak się dowiedzie-
liśmy wymiana fleków w obuwiu 
damskim to koszt 12-14 złotych. 
Wymiana fleków w męskim obuwiu 
kosztuje średnio 18 złotych. Wymia-
na obcasów to koszt 25 złotych a ich 
mocowanie 7 zł. 

W Łęczycy najdłużej w zawodzie 
szewca pracuje Tadeusz Walczak. 

- Zacząłem naprawiać obuwie na 
początku lat 50. - słyszymy. - Fachu 
uczyłem się od wuja, który był zna-
nym w mieście szewcem. Zakład 
prowadził na ul. Belwederskiej. 

T. Walczak powiedział nam, że 
najwięcej pracy jest zawsze przed 
Wszystkimi Świętymi i Bo-
żym Narodzeniem. Za-
pytaliśmy najbardziej 
popularnego w 
Łęczycy 
szew-
c a , 
czy 

obu-
w i e 
produ-
kowane 
w  C h i -
nach może 
być dobre ja-
kościowo.

- Fakt, że jest tanie, ale raczej 
to obuwie na jeden sezon – 
mówi szewc. - Dobre buty 
są z naturalnej skóry, 
podeszwa musi być z 
dobrego i wytrzy-
małego tworzy-
wa. Liczy się 
też fachowe 
zeszycie, czy 
też sklejenie 
obuwia. 

Mistrz zdra-
dził nam, że 
buty do napra-
wy przynoszą mu 
znani mieszkańcy 
powiatu – m.in. wój-
towie gmin, samo-
rządowcy i księża. 

(stop)
Tadeusz Walczak w 
zawodzie pracuje 
najdłużej. Szewcem jest 
już ponad 60 lat

Jan Kucharski 
staż ma znacznie 
mniejszy, 
wcześniej 
pracował jako 
spawacz
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Czy śmierć nie powinna być 
wystarczającym powodem, aby 
skutecznie zająć się problemem 
melin działających w centrum 
miasta? 

22-letni Piotr nie jest jedyną 
ofiarą nielegalnego alkoholu. Po 
spożyciu procentów z meliny 
przy ul. Wojska Polskiego zmarł 
też 30-letni Marcin. Naprzeciw-
ko domu w którym jest melina 
mieszka radny. Mieszkańcy 
twierdzą, że wiele razy prosili go 
o pomoc. Bezskutecznie. Narze-
kają również na policję. Nie mogą 
zrozumieć dlaczego meliny, któ-
rych na osiedlu jest coraz więcej, 
nie są likwidowane.

„Heimat” - bo tak mówią o 
swoim osiedlu mieszkańcy – 
cieszy się złą sławą. Elewacje 
budynków znaczone są przez 

gangi kibiców. Bohomazów na 
odnowionych elewacjach przy-
bywa. To jednak nie jest najgor-
sze. Farbę zawsze można zmazać 
a ściany pomalować. Ludzkiego 
życia nikt już nie wróci.

- Mój syn był dobrym chłopcem. 
Miał tylko jedną wadę. Był słaby 
psychicznie. Wpadł w nałóg a 
że nie miał zbyt dużo pieniędzy 
odwiedzał melinę. Przez to już nie 
żyje, bo trefny alkohol na pewno 
był czymś skażony – mówi zapła-
kana matka, z którą rozmawiali-
śmy przy grobie 22-letniego Piotra. 

Na cmentarzu został również 
pochowany 30-letni Marcin. 

- Znałam go, bo też mieszkał 
przy Wojska Polskiego. Niestety 
jest kolejną ofiarą melin – słyszy-
my od pani Małgorzaty, która 
mieszka blisko budynku w któ-

rym sprzedawany jest „lewy” 
alkohol.

O melinach na ul. Wojska Pol-
skiego wie większość lokatorów. 
Wskazują konkretne domy w 
których nielegalnie sprzedawane 
są procenty. Mieszkańcy pytają, 
dlaczego ten proceder wciąż 
trwa.

- Mamy tu radnego a właści-
wie bezradnego – mówi jedna 
z mieszkanek. - Na temat melin 
rozmawialiśmy z nim wiele razy. 
Nic w tej sprawie nie zrobił. Co 
ciekawe pan radny mieszka w 
bloku, który znajduje się naprze-
ciwko budynku z meliną.

Nasz dziennikarz próbował 
porozmawiać o problemie z sa-
morządowcem. Niestety radny 
odmówił komentarza. 

- No właśnie, jak jest konkretny 

problem, to lepiej 
udawać, że nic się 
nie dzieje – dodaje 
kolejna lokatorka, która 
nie rozumie zachowania 
radnego. - Mamy żal nie tylko 
do radnego, ale także do policji. Lu-
dzie zadają sobie pytanie, dlaczego 
te meliny wciąż działają. 

- Na pewno zweryfikujemy 
informacje od mieszkańców 
z ul. Wojska Polskiego. Jeżeli 
faktycznie są tam meliny, to 
mogę zapewnić, że zostaną zli-
kwidowane a prowadzący takie 
punkty nie unikną kary – mówi 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy. 

Setka za złotówkę - tyle właśnie 
kosztuje alkohol z melin przy 
ul. Wojska Polskiego. Nielegal-
ne procenty są tanie, dlatego 

klientów 
p r z y b y-

wa. Nie za-
wsze trzeba 

mieć złotówkę, 
aby wypić setkę. 

- Za alkohol niekiedy 
wcale nie trzeba płacić. Wystar-
czy wynieść coś z domu i zanieść 
na melinę, też dadzą się napić. 
Znamy się tu wszyscy i wiemy 
jak funkcjonują te meliny – sły-
szymy od mieszkańców. 

Matka 22-letniego Piotra wciąż 
nie może dojść do siebie po śmier-
ci syna. 

- Niedawno rozmawiałam z 
parą, która sprzedaje skażony 
alkohol. Prosiłam ich, żeby już 
tego nie robili. Zaśmiali mi się 
w twarz...

(stop)

ALKOHOL Z MELIN ZBIERA ŚMIERTELNE ŻNIWO

Zróbcie z tym porządek 
– apelują mieszkańcy

Na cmentarzu pochowany 
został 22-latek. Jego matka 
twierdzi, że chłopak zmarł z 
powodu skażonego alkoholu 
z meliny przy ul. Wojska 
Polskiego

Mieszkanki powiedziały 
nam o nielegalnym 
handlu procentami

Na elewacjach wielu bloków 
znalazły się takie symbole. 
Lokatorzy są zbulwersowani, 
ale boją się młodocianych 
pseudokibiców. To są zwykli 
chuligani – usłyszeliśmy

Na osiedlu przybywa melin – 
mówią lokatorzy domów

 W tym budynku 
– znajdującym się 
naprzeciwko domu z 

meliną – mieszka radny 

Sroczyński. O problemie 

samorządowiec nie 

chciał rozmawiać
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W ubiegły czwartek drogowcy 
rozpoczęli zrywanie asfaltu z 
krótkiego odcinka drogi odcho-
dzącej od ul. Belwederskiej i pro-
wadzącej w stronę pl. Kościuszki. 
Ruch aut został zamknięty. Brak 
wjazdu na plac niepokoi handlow-
ców prowadzących biznes przy 
nieprzejezdnej drodze. 

- Już poinformowałem centralę 
w Warszawie, że będziemy mieli 
mniej klientów. Napisałem, że 
wszystko z powodu rozpoczę-
tego remontu drogi. Wysłałem 
nawet zdjęcia. Musiałem tak 
zrobić, bo mamy ustalone wyra-
bianie miesięcznych norm a już 
wiadomo, że straty będą spore 
– twierdzi Marek Brzeziński, 
właściciel sklepu znanej sieci 
telefonii komórkowej. 

Swoje obawy związane z re-
montem placu Kościuszki wyraża 
też Jolanta Pietrzak, właścicielka 
punktu poligraficznego. 

- Zauważyłam, że jest mniej 
odwiedzających sklep już w cza-
sie trwających prac w centralnym 
punkcie placu. Teraz, gdy wzięli 
się za remont przylegających uli-
czek będzie jeszcze gorzej. Moim 
zdaniem remont nie jest prowa-
dzony w sposób właściwy. Po 
prostu panuje tu chaos. Robotnicy 
robią co chcą – mówi pani Jolanta.

HANDLOWCY Z PLACU KOŚCIUSZKI KRYTYKUJĄ

Przez remont coraz 
mniej klientów

Niektórzy właściciele punktów handlowych i 
usługowych zlokalizowanych w centrum mia-
sta a także sprzedawcy powiedzieli nam, że z 
powodu trwającego remontu placu Kościuszki 
tracą klientów. Kupcy z niepokojem obserwują 
trwającą modernizację placu i wyczekują jak 
najszybszego zakończenia prac. Niestety, remont 
potrwa jeszcze prawie cztery miesiące. 

W ub. czwartek zerwano 
asfalt z drogi prowadzącej 
na pl. Kościuszki

Piesi zastanawiają się dlaczego w niektórych miejscach chodnik nie jest dokończony

Jej słowa potwierdza Monika 
Pawlak, kierownik drogerii. 

- Najgorsze jest to, że brakuje 
podstawowych informacji o tym 
remoncie. Okoliczne sklepy nie 
zostały poinformowane o za-
mknięciu dla ruchu samochodów 
uliczki – słyszymy.

Prace robotników krytykuje 

również Tomasz Przybysz, wła-
ściciel sklepu elektrycznego. 

- Mam tutaj dobry punkt obser-
wacyjny. Niejednokrotnie widzę 
jak robotnicy zamiast pracować 
siedzą sobie na ławkach i palą 
papierosy. W takim tempie to na-
prawdę nie wiem kiedy zakończy 
się ten remont. A dla handlowców 
trwający remont to duże straty. 
Oceniam, że obroty już teraz spa-
dły mi o jakieś 70 procent – mówi 
T. Przybysz. - A podatki trzeba 
płacić. 

Pan Tomasz twierdzi ponad-
to, że remont placu to zwykła 
fuszerka. 

- Dziwię się, że dano na to 
pozwolenie. Krawężniki nie są 
zaokrąglone. W razie upadku na 
krawędź takiego ostrego krawęż-
nika tragedia gotowa. Niedawno 
położona kostka już wygląda 
fatalnie. Poza tym brakuje kratek 
deszczowych i odprowadzeń 
deszczówki – wymienia przed-
siębiorca. 

Robotnicy, pomimo krytyki, 
zachowują dobry humor.

W sklepie z telefonami 
komórkowymi zastój

Trwającym remontem 

niepokoją się też w 
drogerii

- Jak skle-
pikarz może się 
znać na pracach 
remontowych 
i  b udow-
l a n y c h ? 

Niech się ludzie nie mar-
twią  – słyszymy. - Plac 

będzie wyglądał do-
brze a prace za-

kończymy w 
terminie.

(stop)

Tomasz Przybysz nie 
szczędzi słów krytyki. 
Według niego remont pl. 
Kościuszki to kompletne 
nieporozumienie
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Anna Szumińska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy, mówi, że każde doniesienie może 
być powodem wszczęcia postępowania sprawdzającego

Jakim prawem do mojego 
domu przyszły pracownice so-
cjalne i dlaczego sprawdzały 
moją sytuację jedynie na pod-
stawie jakiegoś donosu – pyta 
zdenerwowany Zbigniew W., 
który w tej sprawie przyszedł do 
naszej redakcji.

Nasz Czytelnik nie ukrywa 
emocji. Krytykuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

- Wiem, że doniosła na mnie 
sąsiadka – mówi. - Napisała do 
ośrodka pomocy, że w sposób 
niewłaściwy opiekuję się niepeł-
nosprawnym synem. To wszystko 
nieprawda. Dbam o syna, ma do-
bre warunki. Nie wiem dlaczego 
pisane są na mnie takie paszkwile. 
Do domu przyszły pracownice 
socjalne. Zaczęły wszystko spraw-
dzać, pytać. To z powodu jednego 
głupiego donosu. Tak na pewno 
nie powinno być.

Grażyna Granosik z MOPS w 
Łęczycy wyjaśnia, że każde po-
dobne „zgłoszenie” musi zostać 
sprawdzone.

- Na miejscu okazało się, że pan 
Zbigniew dobrze opiekuje 
się niepełnosprawnym 
synem. W domu był 
porządek, obiad był 
przygotowany, jeże-
li chodzi o domowy 
budżet, to również 
nie mieliśmy za-
strzeżeń – mówi G. 
Granosik.

Do ośrodka po-
mocy w Łę-
c z y c y 
trafia 
w 

ciągu roku kilkanaście donosów. 
Większość informacji nie jest 
podpisana. 

- Ale nawet anonimy musimy 
sprawdzić – mówi Iwona Por-
czyńska, kierownik ośrodka. 
- W większości takie zgłoszenia 
nie potwierdzają się. Głównie 
otrzymujemy od mieszkańców 
informacje o tym, że na przykład 
ktoś pobiera zbyt duży zasiłek. 
Trafiają się też zgłoszenia, że 
dla niektórych podopiecznych 
zasiłek w ogóle nie powinien być 
przyznany. 

O wiele więcej donosów trafia 
do Urzędu Skarbowego.

- Donosy wpływają w formie 
pisemnej, za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, są też zgłaszane 
telefonicznie oraz osobiście. Po-
nad połowę zgłoszeń stanowią 
anonimy. Każde doniesienie jest 
weryfikowane przez naszego 
pracownika i może być powodem 
wszczęcia postępowania spraw-
dzającego – mówi Anna Szumiń-
ska, naczelnik US w Łęczycy.

W roku 2011 do łęczyckiej skar-
bówki wpłynęło - 38 doniesień, 

w 2012 r.- 52 doniesienia, 
natomiast w miesiącu 

styczniu br. wpłynęło 
już 10 doniesień.

- Doniesienia 
dotyczą przede 
wszystkim nie-
legalnego za-
trudniania pra-

cowników,
prowa-

d z e -
n i a 

niezgłoszonej do opo-
datkowania działal-
ności gospodarczej 
w tym najmu oraz 
usług świadczonych 
przez rolników, nie 
wykazywania wszyst-
kich źródeł przychodu 
do opodatkowania, 
nielegalnego po-
chodzenia towa-
ru handlowego 
oferowanego 
do sprzedaży, 
nie ewiden-
cjonowania 
obrotów za 

pomocą kas 
rejestrują-
cych oraz 
nielega-
l i z owa -
n ia kas 
f i s k a l -
n y c h , 
nie wy-
stawia-

nia faktur 
VAT – wy-

mienia 

szefowa Urzędu Skarbowego.
A czy donosy są wysyłane do 

urzędu pracy w Łęczycy?
- Sporadycznie – mówi Lidia 

Zięba, dyrektor PUP. - Miesz-
kańcy czasami informują nas, że 
zarejestrowany bezrobotny gdzieś 
pracuje na czarno. Ale tego typu 
zgłoszenia głównie trafiają do 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

(stop)

NIE BRAKUJE „ŻYCZLIWYCH” MIESZKAŃCÓW

Rośnie liczba donosów

Wzorem roku ubiegłego Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Daszynie również w 2013 
roku będzie realizował projekt 
„Promyk” finansowany w ra-
mach Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Głównym cele projektu 
jest aktywizacja lokalnego środo-
wiska m.in. przez organizowanie 
różnego rodzaju szkoleń, które 
mają pomóc mieszkańcom w 
podnoszeniu własnych kwa-
lifikacji zawodowych – mówi 
kierownik GOPS w Daszynie 
Krzysztof Kuś. Wartość projektu 

„Promyk” szacowana jest na 154 
tysiące złotych. 

Strażnica Ochotniczej Straży Po-
żarnej w miejscowości Stara Żelazna 
doczeka się remontu. Władze gminy 
Daszyna na ten cel przeznaczyły 170 
tysięcy złotych.  Zakres rzeczowy 
robót obejmuje: roboty budowlane 
związane z dociepleniem budynku, 
wymianę okien, drzwi i wrót - do-
cieplenie ścian zewnętrznych wraz z 
ościeżami - docieplenie stropodachu, 
stropu, sufitów, montaż ogrzewania 
elektrycznego  oraz wymianę pokry-
cia dachowego. 

(kamp) 

„Promyk” dla GOPS-u
DASZYNA

ŁĘCZYCA

Iwona Porczyńska, 
kierownik MOPS – 
„głównie otrzymujemy 
zgłoszenia o tym, że ktoś 
pobiera zbyt duży zasiłek”

Zbigniew W.  przyszedł 
do naszej redakcji. 
Skarżył się, że w wyniku 
donosu ośrodek pomocy 
skontrolował jego 
mieszkanie
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Przed nimi matura, ale na razie pora na studniówkowe 
szaleństwa. Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy w ubiegłą sobotę bawiła 
się świetnie na studniówce. Uczniowie prezentowali się 
znakomicie. Młode damy w pięknych kreacjach i fryzurach z 
tradycyjnymi podwiązkami na nogach a panowie w eleganckich 
garniturach. Najpierw był polonez. Następnie życzenia od 
dyrekcji szkoły, zakończone wzniesieniem toastu za pomyślność 
na maturze. Potem już tylko zabawa do białego rana. Życzymy 
wszystkim przyszłym maturzystom jak najlepszych wyników na 
egzaminie dojrzałości oraz dostania się na wymarzone kierunki 
studiów. 

Tekst i fot. Agnieszka Kopczyńska

Bal studniówkowy licealistów z Łęczycy
FOTOREPORTAŻ
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Bal studniówkowy licealistów z Łęczycy
FOTOREPORTAŻ
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 23: Od złego bartnika i miód gorzki

ROZMAITOŚCI

Zupa serowo-porowa 
z szynką
Składniki: 80 dag porów, 1 łyżka masła, 800 ml bulionu 
warzywnego, sól, pieprz, 40 dag gotowanej szynki, 1 łyżeczka 
oleju, 1 pęczek szczypiorku, 10 dag startego żółtego sera np. 
goudy, 20 dag śmietany kremówki, 20 dag serka topionego, 
gałka muszkatołowa
Sposób przygotowania: Pory pokroić w plasterki. W 
garnku rozgrzać masło, wrzucić pory, chwilę je dusić. Potem 

zalać bulionem, przyprawić solą i pieprzem. Gdy bulion 
zawrze, zmniejszyć płomień i gotować pod przykryciem ok. 
10 minut.
Szynkę pokroić w kosteczkę i zrumienić na rozgrzanym oleju. 
Szczypiorek posiekać. Ser żółty zetrzeć i wraz ze śmietaną 
i serkiem topionym dodać do zupy. Przez chwilę gotować. 
Przyprawić solą, pieprzem i szczyptą gałki muszkatołowej. 
Pod koniec gotowania dołożyć pokrojoną szynkę i szczypio-
rek. Zupę serwować z kawałkiem bagietki. 

Filety z drobiu faszerowane 
kaszą i grzybkami 
Składniki: kaszy gryczanej - pół szklanki; tartej bułki - 
2-3 łyżki ; pietruszki - mały pęczek; jajko i tarta bułka do 
panierowania; jajko; mąka do obtoczenia; nieduże filety z 
piersi kurczaka - 2; ostrej musztardy; pół łyżeczki; suszonych 
grzybków - 6; sól i pieprz

Sposób przygotowania: Suszone grzyby namaczamy 
w gorącej wodzie. Kaszę gryczaną zalewamy 300 ml wo-
dy,lekko solimy i gotujemy razem z drobno posiekanymi 
grzybami, aż kasza będzie miękka. Gotową przekła-
damy do salaterki. Wsypujemy posiekaną natkę , tartą 
bułkę, musztardę i roztrzepane jajko. Doprawiamy solą i 

pieprzem. Dokładnie mieszamy farsz. Filety rozcinamy 
wzdłuż na pół,tworząc jeden płat. Przykrywamy go folią 
i lekko rozbijamy. Oprószamy mięso solą i pieprzem z 
obu stron. Rozprowadzamy farsz na płacie mięsa oprócz 
brzegów. Brzegi ponownie lekko rozbijamy,tak aby nie 
poprzerywać mięsa i składamy do środka. Zwijamy filet 
jak roladkę. Obtaczamy w mące i owijamy w papier do 
pieczenia. Odkładamy do lodówki na przynajmniej 1,5 
godziny. Mięso dobrze nam się schłodzi i nie ‚otworzy’ 
podczas smażenia. Po tym czasie panierujemy naszą 
roladkę w roztrzepanym ze szczyptą soli i pieprzu jaj-
ku i obtaczamy w tartej bułce. Obsmażamy na patelni 
z olejem, na małym ogniu. Przekładamy do naczynia 
żaroodpornego wysmarowanego masłem i zapiekamy 
około 15-20 minut. Podajemy na ciepło pokrojone w 
grube plastry lub na zimno. 

PORADY NASZYCH 
CZYTELNICZEK
Aby smażona ryba miała złocistą skórkę panieruj ją w mące 
kukurydzianej
Dla lepszego smaku surówki z czerwonej kapusty dopraw ja 
łyżką dżemu wiśniowego
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Repertuar KDK
11 luty - poniedziałek
11:00  Niemożliwe
 dramat
15:30  Zambezia 3D
 anim./familijny
17:15  Nieulotne
 dramat
19:30  Sęp
 thriller

12 luty - wtorek
11:00   Asterix i Obelix: W służbie 

Jej Królewskiej Mości 3D
 komedia
15:30  Zambezia 3D
 anim./familijny
17:15  Nieulotne
 dramat
19:30  Sęp
 thriller

13 luty - środa
11:00  Zambezia 3D
 anim./familijny
15:30  Zambezia 3D
 anim./familijny
17:15  Nieulotne
 dramat
19:30  Sęp
 thriller

14 luty  - czwartek
15:00  Piękne istoty
 dramat
17:15  Nieulotne
 dramat
19:30  Piękne istoty
 dramat

15 luty - piątek
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thriller

16 luty - sobota
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thriller

17 luty - niedziela
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thrillerr

„Histerie miłosne” - komedia lekko 
obyczajowa – spektakl Teatru Buffo 
w Warszawie na scenie Kutnow-
skiego Domu Kultury. 7 marca 2013 
godz. 20.30. Na scenie wystąpią 
aktorzy doskonale znani szerokiej 
publiczności: Magdalena Boczar-
ska, Szymon Bobrowski i Bartłomiej 
Topa. Reżyseruje Piotr Jędrzejas. 
Cena biletu 80 zł.  Rezerwacje 796 
363 388 (godz. 12.00 – 18.00) lub 
24 254 21 37 (8.00-16.00)  lub pod 
adresem: sekretariatkdk@onet.eu

Buffo na 
scenie KDK 
KUTNO

KUTNO

Kino Kutnowskiego Domu Kultury 
zaprasza na 

WALENTYNKI 
W KINIE

W programie seanse filmowe  
„PIĘKNE ISTOTY” oraz „NIE-
ULOTNE”, słodki poczęstu-
nek, losowanie upominków, 
nagród i miłe niespodzianki.  
„PIĘKNE ISTOTY” - idealne 
połączenie magii, miłości i 
mroku. Zwyczajny nastolatek, 
dziewczyna nie z tego świata i tajemnica, która zmieni 
wszystko. Najgorętsze młode gwiazdy Hollywood oraz 
zdobywcy Oskarów, Emma Thomson i Jeremy Irons, w ekra-
nizacji bestsellera wydanego w 37 krajach świata.  Seanse 
o godz. 15:00 i 19:30 

„NIEULOTNE” - pulsująca 
emocjami historia miłości.  
Beztroski romans zostanie 
przerwany przez drama-
tyczne wydarzenie, które na 
zawsze odmieni życie bo-
haterów. Nowy film Jacka 
Borcucha, twórcy „Wszystko, 

co kocham”. Polska rewelacja międzynarodowych festiwali 
(SUNDANCE i MFF ROTTERDAM 2013). Seans o godz. 17:15
Przed seansami poczęstunek, niespodzianki, losowanie 
drobnych upominków, kwiatów oraz ciekawych nagród, 
między innymi bilety na imprezy KDK do Aquaparku i inne. 
Przyjdź do kina, spędź z nami miło czas, spotkaj znajomych 
i poznaj nowych przyjaciół. W Kutnie nie brakuje pomysłów 
na rozrywkę i ludzi z pasją, którzy chcę się nią podzielić 
z innymi.  

Propozycje zajęć dla dzieci 
i młodzieży w gminie Świnice 
Warckie w czasie ferii zimo-
wych 11- 22.02.2013.

1. W Gimnazjum im. Św. 
Faustyny w Świnicach Warc-
kich w dniach 11-15.02.2013r. 
będą się odbywały zajęcia  w 
ramach programu edukacji 
ekonomicznej „Na własne 
konto”. W programie są dwie 
wycieczki: do zakładu pro-
dukcyjnego i do banku. 

2. W Szkole Podstawowej 
w Piaskach będzie czynne 
Centrum Kształcenia Na Od-
ległość Na Wsiach.

3. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Świnicach Warc-
kich będzie czynna Wioska 

Ferie w Świnicach 
Warckich

Internetowa, rozgrywki w 
tenisa stołowego, gry i za-
bawy planszowe,  projekcja 
filmu z profilaktyki zagrożeń 
związanych ze środkami psy-
choaktywnymi.

Kutnowski Dom Kultury 
i Street Dance Studio 
zapraszają na zajęcia 
tańca jazzowego z 
elementami modernu. 

Taniec jazzowy pozwoli 
wyzwolić pozytywną 
energię wyszaleć się, 
doskonalić koordynację 
ruchową, uelastyczni 
ciało, a przede wszystkim 
pozwoli poczuć wolność i 
niezależność.

więcej informacji:
Joanna Zielińska - 723-319-
518 - do godziny 15.00 oraz 
na na www.sds.net.pl/
szok/

Od dziś darmowe 
zajęcia
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DASZYNA

Słowo najstarsza jest w 
tej sytuacji mylące. Pani 
Julia Grzegorzewska ma 
bowiem „dopiero” 88 lat. 
Jest najstarszą mieszkanką 
Daszyny. Doskonale pa-
mięta czasy, gdy w dworku 
– który obecnie jest remon-
towany – mieszkał z żoną 
dziedzic Piotr Wieszczycki. 

Dworek i okalający go 
park to było wspaniałe miej-
sce. A dziedzic był przystoj-
nym mężczyzną, który za-
trudniał prawie wszystkich 
okolicznych mieszkańców. 
Choć oczywiście w tamtych 
czasach nie było ich tylu, co 
obecnie – wspomina Julia 
Grzegorzewska.

- Byłam wtedy nastolatką. 
Wszystko dokładnie pa-
miętam. Daszyna składała 
się z zaledwie kilku gospo-
darstw. Dworek był okazały 
a park piękny – opowiada 
nestorka. - Moja starsza sio-
stra pracowała u dziedzica 
w kuchni. Ja czasami jej 

pomagałam, pracowałam 
też w polu.

Najstarsza mieszkan-
ka Daszyny przyznaje, że 
łatwego życia nie miała. 
Matka wcześnie umarła, 
była wychowywana przez 
siostrę. 

- Mieszkałyśmy w czwora-
kach przy dworku. Skromna 
izba, jak się szło do dworku, 
to jak do pałacu. Dziedzic 
zatrudniał  lokaja, ogrod-
nika, pisarza, zarządcę, go-
spodynię. Służba składała 
się z wielu osób. Każdy miał 
swoje zadania. Ja najbardziej 
wspominam potrawy, które 
naprawdę były wyśmienite. 
Wszelkiego rodzaju drób, 
wiele owoców, warzyw. W 
parku były drzewa owoco-
we, była szklarnia w której 
rosły arbuzy. A w stawie 
pływały piękne, duże ryby. 
Były też ule a w piwnicy 
wędzone szynki i kiełbasy.

Pani Julia mogłaby dłu-
go opowiadać o tamtych 

czasach. Seniorka miała 
już propozycje ze szkoły, 
aby uczniom przedstawiła 
historię dworku i Daszyny.

- Ale gdzie tam. Ja nie 
potrafię ciekawie opowiadać 
– mówi z uśmiechem Julia 
Grzegorzewska. 

To nieprawda. U najstar-
szej mieszkanki Daszyny 
spędziliśmy ponad godzinę. 
Nawet nie zauważyliśmy jak 
szybko upłynął czas. A co 
stało się z dziedzicem?

- Jak wybuchła wojna, to 
wyjechał. Później w dworku 
zamieszkali Niemcy, pań-
stwo Rosental. Też u nich 
pracowałam. A po wojnie 
grunty należące do dzie-
dzica zostały podzielone. 
Każdy z okolicznych gospo-
darzy dostał 5 hektarów. 

Pani Julia ma dwóch sy-
nów i córkę, czterech wnu-
ków i tyle samo wnuczek, 
cztery prawnuczki i trzech 
prawnuczków. 

(stop)

Czekamy na setne urodziny
Pani Julia 
może o 
starych 
czasach 
opowiadać 
godzinami...

Przyjemne 
z pożytecznym
13. regionalny pokaz potraw ziemi łęczyckiej 
odbył się w domu kultury pod hasłem „Kipi 
kasza”. Trzynastka pecha nie przyniosła, 
kasza nie wykipiała. Wszystkie potrawy 
prezentowały się znakomicie, patrząc 
na nie aż ślinka leciała. Organizatorzy – 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej – 
zadbali na szczęście o to, aby goście mogli 
popróbować smakołyków. Przy okazji 
regionalnej imprezy stowarzyszenie zebrało 
ponad 500 złotych na cele statutowe.

(aga), fot. starostwo
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W ramach działań pre-
wencyjnych „Bezpieczne 
ferie 2013” policjanci Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Kutnie prowadzą spotka-
nia edukacyjno-profilak-
tyczne z dziećmi i młodzie-
żą szkolną na temat bez-
piecznego wypoczynku.

Policjant wydziału pre-
wencji wspólnie z funkcjo-
nariuszem Straży Ochrony 
Kolei zostali zaproszeni do 
Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Kutnie, gdzie na uroczystym 
apelu omówili zasady bez-
piecznego wypoczynku w 
okresie ferii zimowych.

Podczas prelekcji policjant 
omówił zagadnienia zwią-
zane z zabawą na śniegu i 
lodzie. Młodzież zapoznała 
się również z zasadami bez-

piecznego wypoczynku w 
domu, podczas nieobecności 
pracujących rodziców oraz 
z niebezpieczeństwami w 
czasie podróży na zimowy 
wypoczynek. 

Funkcjonariusz Straży 
Ochrony Kolei omówił za-
gadnienia dotyczące zagro-
żeń związanych z zabawami 
w rejonie torowisk oraz pod-
czas podróży koleją. 

W ramach działań „Bez-
pieczne ferie 2013” tego ro-
dzaju spotkania profilaktycz-
ne prowadzone są w wielu 
szkołach powiatu kutnow-
skiego. Celem nadrzędnym 
tego rodzaju przedsięwzięć 
jest podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na drogach, 
w miejscu wypoczynku i za-
mieszkania wypoczywającej 
młodzieży. 

Info – policja Kutno

Kutnowscy policjanci 
wspólnie z przedstawiciela-
mi Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego z siedzibą 
w Skierniewicach przeprowa-
dzili w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Kutnie spotkanie w 
ramach zajęć wychowania 
komunikacyjnego.

Na wstępie z uczniami klas 
czwartych pogadankę na te-
mat przepisów prawa o ruchu 
drogowym przeprowadził 
funkcjonariusz wydziału pre-
wencji kutnowskiej komendy 
asp. Andrzej Góralski.

Zajęcia praktyczne prze-
prowadzili przedstawiciele 
Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego. Instruk-
torzy przypomnieli dzieciom 
jak powinny zachowywać 
się podczas jazdy na rowe-
rze. Każdy z uczniów mógł 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności jazdy rowerem poko-
nując tor miasteczka ruchu 
drogowego. 

Współpraca pomiędzy Policją 
a WORD-ami trwa od wielu lat. 
Instytucje wspólnie prowadzą 
szereg działań profilaktycz-
nych. Miasteczko ruchu drogo-
wego jest jednym ze środków 
wykorzystywanych w wycho-
waniu komunikacyjnym, dzięki 
któremu można kształtować 
nawyki prawidłowego zacho-
wania się w ruchu drogowym.  

Info – policja Kutno

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęczycy  bryg. Jarosław 
Ostrowski przedstawił in-
formację z działalności ko-
mendy w ubiegłym roku. 
Jednostki PSP i OSP brały 
udział przy 565 zdarze-
niach, w tym 304 razy przy 

pożarach, 246 razy przy 
miejscowych zagrożeniach 
oraz 15 razy przy alarmach 
fałszywych. W 2012r na 
terenie powiatu łęczyckiego 
nikt nie zginął w pożarze, 
natomiast w wypadkach 
drogowych i innych miej-
scowych zagrożeniach  było 
16 ofiar śmiertelnych

Info – KP PSP w Łęczycy

Policjanci łęczyckiej ko-
mendy po pościgu odzy-
skali skradzionego z tere-
nu pobliskiego Ozorkowa 
mercedesa oraz około 250 
tysięcy złotych.

6 lutego dyżurny łęczyckiej 
komendy odebrał zgłoszenie 
z komisariatu w Ozorkowie, 
iż z terenu miasta skradziono 
samochód osobowy marki 
mercedes E oraz gotówkę w 
kwocie 250 tysięcy złotych. Z 
uzyskanych informacji wyni-

kało, że auto jedzie w stronę 
Łęczycy.  Dyżurny przeka-
zał informację podległym 
patrolom. Policjanci z ruchu 
drogowego zlokalizowali po-
jazd odpowiadający opisowi 
na drodze wojewódzkiej 703 
prowadzącej z Łęczycy do 
Piątku. Kierujący po zauwa-
żeniu radiowozu znacznie 
przyspieszył nie reagując na 
sygnały nakazujące zatrzy-
manie. W pewnym momen-
cie stracił panowanie nad 

pojazdem i wjechał w pole. 
Wybiegł z auta i kontynu-
ował ucieczkę. W mercedesie 
zostały dwie osoby w wieku 
17 i 18 – lat, którymi zajęli się 
mundurowi. Pościg pieszy 
za kierowcą kontynuowali 
dzielnicowi z Piątku. Po oko-
ło 4 kilometrach uciekinier 
został zatrzymany. 17 – latka 
z Łodzi przewieziono do 
miejscowej komendy. Był 
trzeźwy. Zarówno samochód 
jak i pieniądze wróciły do 

wł a -
ś c i -
ciela. 
Jesz-
c z e 
t e g o 
same-
go dnia 
z a t r z y -
mani zostali 
przekazani ozor-
kowskim policjantom, któ-
rzy teraz zajmą się kwestią 
odpowiedzialności karnej za 

kra-
dzież.

Info 
– policja Łęczyca

Policjanci z Łęczycy wyeli-
minowali z ruchu drogowego 
dwóch nietrzeźwych kierują-
cych.

Dyżurny łęczyckiej komendy 
został powiadomiony, iż na 
jedną ze stacji benzynowych 
na terenie powiatu łęczyckiego 
podjechał samochód osobowy 
a pracownicy stacji mają wąt-
pliwości co do stanu trzeźwości 
kierującego. Informacja spraw-
dziła się. Na miejscu funkcjo-
nariusze zatrzymali czterech 
nietrzeźwych mężczyzn w 
wieku od 29 do 43 lat. Kierują-
cym okazał się 41 – latek, który 
podczas badania alkomatem 

osiągnął wynik 2,46 promila 
alkoholu w organizmie. Za-
trzymany, po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości. 

Policjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego zatrzymali do 
kontroli drogowej rowerzystę. 
58 – latek z powiatu łęczyckiego 
miał w organizmie 1,56 promila 
alkoholu.

Za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności zaś za 
kierowanie rowerem na „po-
dwójnym gazie” grozi do roku 
pozbawienia wolności. 

Info – policja Łęczyca

ŁĘCZYCA, OZORKÓW

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO

KUTNO

Pijany weekendBezpieczne ferie

Śmierć nad ranem
KUTNO

Przy ulicy Józefów w Kut-
nie odnaleziono zwłoki 
młodej kobiety. Lekarz 
wykluczył udział osób 
trzecich. Zwłoki 30-letniej 
kobiety odnaleziono około 

godziny 6.00. Na jej ciele 
nie znaleziono żadnych 
obrażeń świadczących o 
zabójstwie. Kobieta miała 
problemy alkoholowe, a jej 
zgon nastąpił prawdopo-
dobnie z upojenia alkoho-
lowego.

Wspólnie z WORD

Strażackie 
podsumowanie

Pościg za mercedesem 
i dużą kasą
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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

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

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 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 lub 600 320 53

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

Kierowca autobusu
Wykształcenie zawodowe/średnie, prawo jazdy 

kat. D, kurs na przewóz osób
Twój Express Usługi Transportowe

99 – 100 Łęczyca
ul. Zachodnia 2
tel. 606 112 649

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe o specjalności 

fryzjerstwo, 3 lata doświadczenia , wysokie 
kwalifikacje w  wykonywaniu czynności 

fryzjerskich
Salon Fryzjerski

95 – 035 Ozorków
ul. Starzyńskiego 58

tel. 668 376 028

Prasowaczka
Wymagane 3 lata doświadczenia w zawodzie, 
do obowiązków pracownika należeć będzie 

prasowanie odzieży damskiej
P.P.H. „MARIA MAGDALENA”

99 – 100 Łęczyca
ul. Sienkiewicza 5
tel. 24/721 20 32

Blacharz/lakiernik samochodowy
Chęć do pracy oraz doświadczenie w 

wykonywaniu wspomnianego zawodu, 
zadaniem pracownika będzie naprawa sprzętu 

ogrodniczego
P.H.U. „ROLBUD”

99 – 140 Świnice Warckie
ul. Szkolna 22a

tel. 609 223 040 lub 609 223 040

Mechanik samochodowy
Chęć do pracy, zatrudniona osoba odpowiedzialna 

będzie za naprawę sprzętu ogrodniczego
P.H.U. „ROLBUD”

99 – 140 Świnice Warckie
ul. Szkolna 22a

tel. 609 223 040 lub 609 223 040

Oferty pracy – zamknięte: 
Prasowaczka

Wymagane 3 lata doświadczenia w zawodzie, 
do obowiązków pracownika należeć będzie 

prasowanie odzieży damskiej
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Opiekun finansowy
Wykształcenie średnie, do obowiązków 

zatrudnionej osoby należeć będzie pozyskiwanie i 
obsługa klientów w zakresie świadczonych usług, 

udział w akcjach marketingowych
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Robotnik gospodarczy
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B, stażysta 

odpowiedzialny będzie za transport doniczek i 
roślin oraz sprzątanie i podlewanie roślin

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Technik prac biurowych
Znajomość języka rosyjskiego bądź angielskiego, 
dobra obsługa komputera, stażysta odpowiadał 

będzie za przygotowanie dokumentów 
eksportowych oraz kontakt z odbiorcami

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Pracownik tartaku
Wykształcenie minimum podstawowe, mile 

widziany skończony kurs na wózki widłowe oraz 
uprawnienia pilarza, chęć i zapał do pracy

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Dziennikarz
Wykształcenie minimum średnie, mile widziane 

rozpoczęte bądź ukończone studia dziennikarskie, 
umiejętność robienia zdjęć i pisania tekstów

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Przewodnik turystyczny
Wykształcenie średnie, komunikatywność,  

staż polegał będzie na oprowadzaniu turystów, 
monitoringu pomieszczeń, otwieraniu i zamykaniu 

kościoła oraz przybliżaniu jego historii. 
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie humanistyczne lub 

techniczne, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa 
komputera

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Pomoc kucharza
Aktualna książeczka zdrowia, do obowiązków 

zatrudnionej osoby należeć będzie obróbka 
wstępna warzyw

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Kucharz
Aktualna książeczka zdrowia, przyjęta osoba 
odpowiadać będzie za utrzymanie porządku i 

czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych
Informacja pok. nr 1 lub nr 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

Fakturzystka 
Mechanik pojazdów samochodowych 
wulkanizator 
kierowca CE-kraj 
Pracownik budowlany  
murarz-tynkarz 
Specjalista d/s zakupów 
Specjalista d/s logistyki 

kierowca CE /kraj/  
mechanik 
specjalista operator prasy  
operator prasy krawędziowej  
sprzedawca 
montażysta GPS i instalacji alarmowej  
Sprzedawca-prezenter handlowy 
teleankieter 

kierowca CE-kraj  
dyplomowana higienistka stomatologiczna  
Księgowa
Specjalista d/s promocji projektu
Główna księgowa
programista PHP/JS/MS SQL 

•Sprzedam: Władymirec 
t-25A, 87r. Ciągnik po 
kapitalnym remoncie 
silnika wymieniony 
wał korbowy, sprzęgło, 
rozrusznik. Oceniam 
stan na dobry, sprzedaję, 
ponieważ likwiduję 
gospodarstwo. 695 871 205

•Do sprzedania siedlisko k/
Grabowa do wyodrębnienia 
z gospodarstwa. Dom 
murowany z cegły i 
wapienia o pow. ok. 
120m/kw składający się 
z 4 pokoi, dużej kuchni 
z jadalnią,  miejsca na 
łazienkę,piwniczki,wejścia 
na strych i przedpokoju. 
Strych duży do dowolnej 
adaptacji (obecnie zrobiony 
jeden pokój i dodatkowo 
można zrobić jeszcze dwa 
duże pokoje, co dałoby 
łącznie powierzchnię 
użytkową ok 200m2 i 7 
pokoi !!!).Prąd i woda w 
budynku. Dom w naprawdę 
dobrym stanie technicznym 
do niewielkiego remontu. 
Dodatkowo na działce 
drugi dom mieszkalny 
o pow. ok 100m/kw, 
ale do generalnego 
remontu lub przerobienia 
na pomieszczenia 
gospodarcze. W cenie 
przyjęta jest wielkość 
działki ok. 2000m/kw, ale 
istnieje możliwość kupna 
z większą ilością gruntu. 
Dojazd utwardzony ok. 
500m od asfaltu. Okolica 
naprawdę bardzo cicha 
i spokojna w dość luźnej 
zabudowie. Doskonała 
nieruchomość dla 
ludzi ceniących sobie 
prywatność. 
Odległość od Grabowa ok 
3-4 km. Od Łęczycy 15 km, 
od Łodzi ok 45-50 km tel: 
601 991 655 

•Sprzedam fotel 
jednoosobowy rozkładany i 
drugi koloru niebieskiego, 
posiada schowek na 
pościel. Był bardzo mało 
używany. 514 532 363

•Sprzedam schładzalnik 
do mleka 800l, stan bardzo 
dobry, listwa pomiaru i 

tabela odczytu w komplecie 
agregat wymieniany 2008r 
697-386-623

•Sprzedam wałki 
napinające taśmociągu. 
Nowe wałki z łożyskami i 
płytami do montażu oraz 
naciągi taśmy. Wałki mają 
typową wypukłą część po 
środku co służy stabilnej 
pracy taśmy. 662 912 117 

•Sprzedam oponę do 
ciągnika 16,9R34- TEL. 609 
326 081

 

•Sprzedam kombajn Bizon 
Z056 stan bardzo dobry 
garażowany wszystko w 
oryginale rok 1990. 723 
527 883

 

•Sprzedam samochód 97r, 
Renault Scenic benzyna gaz 
1598cm3, tel 785-410-862

•Sprzedam Mazde 626 stan 
techniczny dobry 2000 rok, 
benzyna gaz tel: 723-402-
400 

•Sprzedam kabinę do 
cyklopa polskiego brak 
szyb. 724 108 437

•Mieszkanie znajduje się na 
I piętrze nowego budynku 
(2009 rok),  w Łęczycy przy 
ul. Belwederskiej 50a.
Powierzchnia: 42,75 m. 
kw. 2 pokoje. Mieszkanie 
odświeżone, gotowe do 
zamieszkania od zaraz. 
Przeznaczone wyłącznie 
pod wynajem. Tel: 697-
708-419

•Mam do sprzedania 
agregat uprawowy na 
bronie o szerokości 2,10m 
tel. 669 960 455

•Sprzedam tanio 
talerzówkę (22 talerze) w 
dobrym stanie z powodu 
likwidacji gospodarstwa. 
Talerzówka była używana 
do ciągnika C 360 tel. 698 
004 812

•Sprzedam kombajn 
zbożowy Bizon Super Z056. 
Pierwszy właściciel od 
nowości. Tylko 1700 mtg 
,nowe łańcuchy podajników, 
nowy orbitrol ,rozdzielacze 
po regeneracji.
tel. 600 887 981

 

•Ursus c-360 w dobrym 
stanie wszystko sprawne i 
na chodzie traktor cały czas 
pracował i dalej będzie 
pracował. Z dokumentacją, 
opłacony, ważny przegląd. 
887 282 067

 

•Sprzedam pług 
obrotowy 3 - skibowy, dwa 
przewody hydrauliczne, 
przedpłużki stan bardzo 
dobry, zabezpieczenie 
sprężynowe, lekko orze. 603 
338 345
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SPORT

KUTNO

GRABÓW

Koszykarze AZS WSGK Pol-
farmex Kutno doznali pierwszej 
w tym roku ligowej porażki na 
własnym parkiecie. Drużyna 
dowodzona przez Jarosława Kry-
siewicza uległa ekipie MOSiR 
Krosno 72-76 (21-14, 13-18, 26-22, 
12-22)

Akademicy przystępowali do 
meczu z poważnymi problemami 
kadrowymi, ale i chęcią zrehabili-
towania się za ubiegłotygodniową 
porażkę w Szczecinie. Początek 
potyczki z Krosnem był nadzwyczaj 
obiecujący. Kutnianie za sprawą 
Jakóbczyka, Dłuskiego i Bręka trafili 
cztery razy z rzędu za trzy punkty i 
objęli prowadzenie 12-0. Nikt wtedy 
nie przypuszczał, że końcówka spo-
tkania będzie emocjonująca, a szale 
na własną stronę przechylą jednak 
goście. Tym bardziej, że rywale 
pierwsze punkty zdobyli dopiero 
…..po ponad pięciu minutach gry. 
Od stanu 15-4 na parkiecie nastąpił 
zwrot akcji. Do systematycznego 
odrabiania strat ruszyli: Łączyński 
i Oczkowicz i zrobiło się 17-14. Po 
chwili kutnianie za sprawą Glaba-
sa po raz kolejny pokazali, że dziś 
lepiej wychodziły im rzuty za trzy. 
Pierwszą kwartę zakończył Dłuski 
wykorzystując jeden z dwóch rzu-
tów wolnych (21-14). 

Drugą kwartę lepiej zaczęło Kro-
sno. Niecelne rzuty Dłuskiego, 
Rducha i Maciejewskiego oraz fan-
tastyczna dyspozycja Oczkowicza 
sprawiły, że na tablicy było po 21. 
Po chwili Misiewicz wykorzystał 
rzut wolny i goście pierwszy raz 
objęli prowadzenie. Akademicy 
szybko się pozbierali. W tej części 
gry prym wiódł Wojtek Glabas, 

który w ciągu pięciu minut rzucił aż 
8 punktów i odzyskał dla gospoda-
rzy pewne prowadzenie (29-24). W 
końcówce celnie rzucił Dłuski, ale 
Krosno odpowiedziało za sprawą 
Glapińskiego, Salamonika i Adam-
czewskiego (34-32).

Trzecia odsłona potyczki rozpo-
częła się od pudła Jakóbczyka. W 
odpowiedzi trafił Pisarczyk i znów 
był remis (34-34). Za chwilę dwa 
rzuty wolne wykorzystał Dłuski, a 
Dawid Bręk nie po raz pierwszy w 
tym meczu pokazał, że „trójki” to 
jego specjalność. AZS prowadził, 
ale wystarczyła chwila nieuwagi 
i niemoc pod koszem, by rywale 
odrobili straty. Ponownie brylo-
wał Oczkowicz, który w całym 
spotkaniu okazał się niemal nie 
do zatrzymania, rzucając w sumie 
25 punktów. Końcówka należała 
jednak ku radości kutnowskich ki-
biców, do podopiecznych Jarosława 
Krysiewcza. Fenomenalnie rzucał 
Bręk, trafiając trzy „trójki” oraz 
dwa rzuty wolne. Ta część spotka-
nia kończy się sześciopunktowym 
prowadzeniem AZS-u 60-54.

Ostatnia część meczu to była 
prawdziwa huśtawka nastrojów. 
Spod kosza trafił Dłuski, ale w 
odpowiedzi Glapiński wykorzy-
stał rzut wolny, a Salamonik trafił 
za trzy. Chwilę później Kobus 
wykorzystał dwa rzuty wolne, a 
Jakóbczyk skutecznie rzucił za trzy. 
AZS na 6,5 minuty przed końcem 

prowadził 67-60, ale w kluczowych 
fragmentach spotkania…niestety 
zabrakło sił i skuteczności.  Za trzy 
spudłował Jakóbczyk, a precyzji 
zabrakło także Dłuskiemu. Kro-
sno miało natomiast na parkiecie 
Oczkowicza i Łączyńskiego, którzy 
doprowadzili do remisu. Wystar-
czyła ledwie minuta by goście objęli 
czteropunktowe prowadzenie 71-67. 
Fantastyczna postawa Jakóbczyka 
i kolejny celny rzut za trzy punkty 
dały jeszcze kibicom nadzieję, że 
losy spotkania nie są rozstrzygnięte. 
Przy stanie 72-74 Oczkowicz spryt-
nie minął Dłuskiego i zrobiło się 
72-76. Akademicy wzięli przerwę na 
żądanie na niespełna….4 sekundy 
przed końcem meczu, ale wynik 
nie uległ już zmianie. AZS przegrał 
w lidze drugie spotkanie z rzędu.

AZS: Dawid Bręk – 20 pkt. (w tym 
6 razy za trzy), Krzysztof Jakóbczyk 
– 16 pkt. ( w tym 4 razy za trzy), 
Jakub Dłuski – 15 pkt., Wojciech 
Glabas – 13 pkt., Arkadiusz Kobus 
– 5pkt., Kamil Maciekewski – 3 pkt., 
Szymon Rduch i Mateusz Szwed – 0 
pkt.

Krosno: Dariusz Oczkowicz – 25 
pkt., Kamil Łączyński – 14 pkt., 
Łukasz Paul – 9 pkt., Marcin Sala-
monik – 7 pkt., Andrzej Misiewicz 
i Rafał Glapiński – 5 pkt., Wojciech 
Pisarczyk – 4 pkt., Łukasz Szczyp-
ka – 3 pkt., Dawid Adamczewski i 
Tomasz Cielebak – 2 pkt. 

Kamil Puternicki

W Mistrzostwach Powiatu LZS 
Chłopców w Piłce Halowej o Pu-
char Starosty Łęczyckiego wzięły 
udział gimnazja z Witoni, No-
wego Gaju, Piątku i Grabowa.  

Po zaciętej rywalizacji i grze fair
-play drużyny zajęły następujące 
miejsca na podium: 

I miejsce – Grabów 
II miejsce – Nowy Gaj 
III miejsce - Piątek
IV miejsce – Witonia 

Z każdym turniejem zawod-
nicy AP Młode Lwy grają coraz 
lepiej i pewniej. W kolejnym, ro-
zegranym w pobliskim Bedlnie, 
młodzi kutnianie wywalczyli 
drugie miejsce, a byli o krok od 
pierwszego. W turnieju wystarto-
wały dwie ekipy Młodych Lwów, 
drugi zespół złożony z mniej 
doświadczonych zawodników 
zajął szóste miejsce, jednak za 
waleczność należy mu się miejsce 
 w czołówce. Niedoświadczo-
ne, ale pełne zapału Lwiątka 
popis dały zwłaszcza w meczu 
z gospodarzami GKS Bedlno, gdy 
po wspaniałej walce zremisowały 
z wyżej notowanym rywalem 1:1. 
Wspaniałą bramkę głową zdobył 
w tym meczu Paweł Luba, wyko-

rzystując piękne podanie Bartło-
mieja Kopańskiego. To była chyba 
najładniejsza bramka turnieju.  
Krośniewiczanie zdecydowanie 
wygrali i zasłużenie wywalczyli 
puchar za pierwsze miejsce. Na 
osłodę Lwiątkom został puchar za 
drugie miejsce i nagroda dla naj-
lepszego zawodnika turnieju, nie-
zawodnego Huberta Stolarczyka.

AP Młode Lwy zaprasza wszyst-
kie dzieci z roczników 2002-2005 
do uczestniczenia w zajęciach  
w każdy wtorek i czwartek od 
20 do 21 (dla rocznika 2002) w 
sali gimnazjum nr 2 w Kutnie. 
We wtorek o godz. 18 w sali 
szkoły nr 1 i czwartek o 20 w 
gimnazjum nr 2, dla roczników 
młodszych. 

Trwa wdrażanie planu oszczęd-
nościowego w MKS Kutno. Klubowi 
działacze szukając dodatkowych 
środków finansowych na bieżącą 
działalność, podjęli decyzję o wyco-
faniu drużyny MKS II Kutno z roz-
grywek rundy wiosennej 2012/2013 
Łódzkiej Ligi Okręgowej. Pod uchwa-
łą w tej sprawie podpisało się pięciu 
członków zarządu klubu, na czele 

z prezesem Zdzisławem Bartolem. 
Piłkarze drużyny rezerw otrzymali 
wolną rękę w poszukiwaniu nowych 
klubów. Za wycofanie z rozgrywek 
MKS II Kutno, klub będzie musiał 
zapłacić Łódzkiemu Związkowi Piłki 
Nożnej – 1200 złotych.

Przypomnijmy,  że w tym 
roku MKS otrzymał kwotę 580 
tysięcy złotych dotacji miejskiej 
na rzecz seniorskich drużyn pił-
karskich. 60 procent tej kwoty to 

wydatki na pensje zawodników 
I drużyny, 20 procent stanowi-
ły natomiast pensje piłkarzy 
rezerw. Mniejsza dotacja spo-
wodowała, że w klubie wprowa-
dzono wariant oszczędnościowy. 
Zrezygnowano m.in. z obozu 
przygotowawczego piłkarzy oraz 
renegocjowano umowy. Kolej-
nym krokiem było wycofanie z 
rozgrywek drużyny rezerw.

(kamp)

Drużyna rezerw wycofana z rozgrywek

O puchar starosty

Młode LwyKibice nie pomogli. AZS 
uległ MOSiR-owi Krosno
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OCTAVIA 
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

YETI
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

SUPERB 
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 
 

SKODA SUPERB COMBI 
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 

CITIGO 
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

RAPID
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, 

FABIA 
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
 

ROOMSTER 
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

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

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 

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

na auta nowe 
kredyt od 5,99%

leasing 109 %
możliwość 

pozostawienia 
auta w rozliczeniu

AUTA UŻYWANE

AUTA NOWE


