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zabawki aNdy’ego 
w przedszkolu
„toy story 3”
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FAMILIJNYROZRYWKA
kora zaprasza 
Na show „tylko muzyka. 
must be the music” s. 6

URSZULA GRABOWSKA 

Wyrówna
rachunki 
z przeszłości s.4
„Na krawędzi”
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Piesi ryzykują życiem
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Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia

Skansen jest zalewany Drożej za parking przy szpitalu
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O krok od tragedii. Mała dziewczynka utopiłaby się w 
basenie. 9-latka walczy o życie.

str. 6Petycja ws. przystanku
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Mieszkają na 
działkach
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Hazard 
po łęczycku
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KOMPLETNE 
FIASKO 
ETC

Szumnie zapowiadana budowa super 
elektrociepłowni okazała się obietnicą bez 
pokrycia. Już wiadomo, że inwestycja nie 
zostanie zrealizowana. Spółka ETC Tanie Ciepło 
z Poznania nie pozyskała pieniędzy na projekt. 
Co teraz? Niektórzy odetchnęli, bo obawiali się 
podwyżek cen ciepła. Inni tak spokojni już nie są. 
Dopiero teraz mogą rozpocząć się problemy. Sieć 
cieplną trzeba modernizować. Ponadto PEC chce 
przejąć kotłownię spółdzielni „Łęczycanka”. Czy 
faktycznie ceny ciepła nie podskoczą?

Prezes PEC Marek Stasiak - „Rozmowy 
w sprawie elektrociepłowni zostały 
zerwane”
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GM. GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Niektórzy już teraz zasta-
nawiają się nad przyszłością 
zrekonstruowanego grodziska 
historyczno-rekreacyjnego w 
Tumie. Obiekt, który już wkrótce 
stać się ma atrakcją turystyczną 
regionu, jest zalewany wodą 
z okolicznych pól. Aż strach 
pomyśleć jak wyglądać będzie 
skansen, gdy przyjdą prawdzi-
we wiosenne roztopy. 

Grodzisko odwiedziliśmy kilka 
dni temu. Już z daleka łatwo za-
uważyć, że wybudowany wiatrak 
wraz z innymi chatami stoją na 
obniżonym terenie. Wokół budowli 
zebrała się woda, która póki co jest 
zamarznięta. Wystarczy jednak 
gwałtowne ocieplenie, aby cały 
teren zamienił się w bagno nie do 
przejścia. Czy tak ma wyglądać 
atrakcja turystyczna?

Pomijamy fakt, że droga do-
jazdowa do grodziska jest w fa-
talnym stanie. Najważniejsze 
jest to, że brakuje odwodnienia 
terenu. Potencjalni turyści (otwar-
cie skansenu zaplanowane jest w 
czerwcu – przyp. aut.) przy nawet 
niewielkich opadach deszczu będą 
musieli zaopatrzyć się w kalosze. 
Być może gumiaki dawane przy 
wejściu stanowić będą również 
atrakcję regionalną. 

Ochroniarz, z którym rozma-
wialiśmy o podmokłym terenie, 
powiedział nam, że niedawno do 
grodziska przyjechali specjaliści z 
wodociągów. 

- Chcieli się upewnić czy woda 
nie jest z sieci – usłyszeliśmy. - Nie 
wiem czy podjęto decyzję w spra-
wie odwodnienia tego terenu. Jak 
przyjdzie wiosna to naprawdę 

czarno to widzę. Woda z pól 
zaleje tą całą atrakcję turystycz-
ną. Szkoda. Ktoś nie pomyślał. 
Na takiej depresji nie stawia się 
budynków. 

Zadzwoniliśmy do miejskich 
wodociągów, aby upewnić się, czy 
faktycznie ktoś od nich przyjechał 
do podtopionego grodziska. Oka-
zało się, że nie. Postanowiliśmy 
więc zadzwonić do urzędu gminy 
w Górze św. Małgorzaty. Wójt był 
zaskoczony. 

- Nic nie wiem o tym, aby ktoś 
od nas pojechał do grodziska. 
Nie mam również informacji, 
aby skansen był zalewany przez 
wodę – mówi wójt Włodzimierz 
Frankowski. - Jest tam rów me-
lioracyjny, którym woda w sposób 
naturalny spływa do Bzury. Choć 
faktycznie muszę przyznać, że cały 
tamten teren jest podmokły. Jestem 
jednak pewien, że grodzisko nie 
będzie zalewane. 

Przypomnijmy, że teren pod 
budowę grodziska kupiło od po-
bliskiego gospodarza Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. 

W wybudowanej zagrodzie wiej-
skiej znalazł się dom mieszkalny i 
obora z szopą a także drewniana 
stodoła. Obok funkcjonować będą 
dodatkowo kuźnia, olejarnia oraz 
piec garncarski i chlebowy. Dodat-
kową atrakcją dla zwiedzających 
ma być działający wiatrak.  Skan-
sen jest elementem projektu “Tum 
- perła romańskiego szlaku”.

(stop)

ŁĘCZYCA
Przy jednym ze składów węgla 

ustawiony został wagonik, służący 
kiedyś do transportu „czarnego 
złota”. Został sprowadzony do Łę-
czycy z upadłej już kopalni Kleofas 
w Katowicach i stanowi reklamę 
miejscowej firmy. 

- Niekiedy widzę, że przy naszym 
wagoniku zatrzymują się ludzie, by 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie – 
mówi Zofia Kruszyna, właścicielka 
łęczyckiego składu węgla.

Pani Zofia może mieć pewność, 
że takiej reklamy firmy nikt nie 
ukradnie. Wagonik sporo waży a 
dodatkowo jest przyspawany do 
torów. Jedno tylko burzy spokój 
szefowej składu węgla. 

- Kiedyś mieliśmy w wagoniku 
węgiel, ale niestety okoliczni zło-
dzieje wybrali wszystko a w środku 
jest teraz pełno śmieci. Niektórzy, 
przechodząc obok, wrzucają nieczy-
stości a my mamy problem. Przecież 
to nie jest kontener na śmieci. 

(stop)

Oryginalna reklama 
prosto ze Śląska

MILIONY UTOPIONE W BŁOCIE

Skansen jest zalewany. 
Tak nie powinno być...
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Na terenie ogródków działko-
wych Irys przy ul. Ozorkowskie 
Przedmieście w altankach miesz-
kają całoroczni lokatorzy. Kładą 
się do łóżek w czapkach, przykry-
wają  kilkoma kołdrami i liczą, że 
nic złego się nie stanie. Gdy kilka 
dni temu odwiedziliśmy tych 
nietypowych mieszkańców ogród-
ków w altankach było 5 stopni 
Celsjusza. Jak się dowiedzieliśmy 
w nocy temperatura – pomimo 
ogrzewania prymitywnymi pie-
cykami – jest bliska zeru. Jak w 
takich warunkach da się żyć? 

Na terenie ogródków działko-
wych Irys położonych na obrzeżach 
miasta w jednej z drewnianych 
altanek mieszka od kilku ładnych 
lat Czesław Dobiecki. 

- Kiedyś prowadziłem normalne 
życie. Miałem dom, żonę. To się 
skończyło i nie chcę do tego wra-
cać. Musiałem się wyprowadzić z 
mieszkania. Zostawiłem wszystko i 
przeniosłem się na działki. Szczerze 
mówić, to już przyzwyczaiłem się 
do takich warunków i samotności 
– słyszymy.

Altanka pana Czesława to skrom-
ny domek, który stoi wśród ruin nie-
dokończonego ceglanego budynku.

- Wciąż nie mogę skończyć budo-

wy trwalszego i cieplejszego domu 
– mówi Cz. Dobiecki. - Brakuje mi 
pieniędzy. Wprawdzie moja emery-
tura wynosi 800 złotych, ale połowę 
zabiera mi komornik na spłatę 
alimentacyjnego długu.

Jak żyje się na działce? W jaki 
sposób lokator drewnianej altanki 
radzi sobie zimą?

- Na terenie ogródków jest prąd. 
W altance mam elektryczny grzej-
nik. Na działce jest studnia. Nie-
którzy działkowicze mi pomagają, 
zapraszają na obiady.

Na działkach, oprócz pana Cze-
sława, mieszka też Katarzyna 
Kuligowska i Mirosław Szkurład. 

- Połączył nas smutny los – mówi 
pan Mirosław. - Przegraliśmy życie, 
ale wspólnie jakoś lepiej. Wspiera-
my się. Przyznaję, że jeszcze kilka 
lat temu nawet bym nie pomyślał, 
że będę żył na działkach, w domku 
rekreacyjnym. 

Murowana altana M. Szkurłada z 
zewnątrz wygląda nieźle. Pierwsze 
wrażenie jest jednak mylne.

- Ściany są cienkie. W dzień 
temperatura wynosi teraz około 
5 stopni Celsjusza. W nocy, nawet 
jak napalimy w piecyku, jest przy 
zerze. Śpi się pod kilkoma kołdra-
mi, w czapce. Praktycznie cały czas 

jesteśmy przeziębieni. 
Zapytaliśmy 

lokatorów let-
niego domku, 
czy najbliższa 
rodzina im po-
maga.

- Tak, ale prze-
cież jesteśmy do-
rośli i musimy so-
bie radzić – mówi 
K. Kuligowska. 
- Nie chcę wspo-
minać przeszło-
ści. Też miałam 
normalny dom. 
Przyznaję,  że 
nadużywałam al-
koholu. Ale już z 
tego wyszłam. Nie-
stety po tym wszystkim 
mam padaczkę. O pracę trud-
no. Byłam w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 
A tam niespo-
dzianka. 
Z a -

m iast 
p o m o c y 
u sł ysz a ła m 
bardzo niemiłe słowa. 
Pracownica wytknęła mi, że mam 
brudne palce i w takim stanie nie 
powinnam przychodzić.

Iwona Porczyńska, kierownik 
MOPS w Łęczycy, w naszej obec-
ności wezwała na dywanik pracow-
nicę, która miała źle potraktować 
panią Katarzynę.

- Nic takiego nie miało miejsca – 
usłyszeliśmy w ośrodku pomocy. 
- Ludzie mówią o nas różne rzeczy 
i niestety bardzo często są to zwy-
czajne kłamstwa. Niedawno chcie-
liśmy odwiedzić panią Kuligowską, 
ale nie zostaliśmy wpuszczeni. Jak 
mamy pomagać, jak lokatorzy nie 
chcą z nami rozmawiać. Spróbu-
jemy jeszcze raz i pojedziemy na 
działki. Bo pomimo tego co twier-
dzą niektórzy nasi podopieczni 
jesteśmy po to, aby pomagać. 

Po interwencji „Reportera”  

Katarzyna Kuligowska 
i Mirosław Szkurład 
otrzymali od ośrod-
ka pomocy opał 
a także talony 
na darmowe 
posiłki. 

(stop)

NAWET ZIMĄ MIESZKAJĄ W ALTANKACH

NA DZIAŁKACH PRZEZ 
CAŁY ROK...
ŁĘCZYCA

Czesław Dobiecki na 
działce mieszka od 
kilku lat

W domku 
w dzień 
temperatura 
wynosi 
niespełna 5 
stopni Celsjusza

Skończył nam się już 
opał – usłyszeliśmy od 
Mirosława Szkurłada

Lokatorzy śpią pod kilkoma 
kołdrami, ciepło ubrani
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- Być może ktoś widział, jak 
małolaty stoją przy budynku w 
którym mieści się nasz Hot-Zone – 
usłyszeliśmy. - To nie jest możliwe, 
aby ktoś, kto nie ukończył 18 lat 
grał u nas na automatach. Prosimy 
o dowody osobiste. Zresztą w środ-
ku są kamery, wszystko można 
sprawdzić. 

Faktycznie, oczka obserwują ha-
zardzistów. Trzy automaty do gier 
stoją w osobnym pomieszczeniu, 
oddzielonym od mini-kawiarenki 
szybą. 

- W Łęczycy nie jesteśmy jedynym 
punktem w którym można pograć 
na automatach – dowiadujemy się 
na miejscu. - Praktycznie w wielu 
barach ustawieni są „jednoręcy ban-
dyci”. Po prostu nie brakuje klientów.

Jak się dowiedzieliśmy najstar-
si amatorzy gier na automatach 
przekroczyli osiemdziesiątkę. Do 

łęczyckiego Hot-Zone przychodzą 
stali klienci, niekiedy rodziny. Ile 
można wygrać?

- To zależy od stawki jaką się 
podaje przy wrzuceniu 5 złotych – 
informują pracownicy Hot-Zone. 
- Na przykład przy podaniu „50” 
i jednym kręceniu można zgarnąć 
nawet 5 tysięcy złotych. Oczywi-
ście musi zostać wykręconych pięć 
siódemek. 

Na temat przegranych w punkcie 
z automatami nie chcą rozmawiać. 
Łatwo się domyślić, że są klienci, 
którzy spore wygrane tracą w eks-
presowym tempie przy kolejnych 
grach. 

Niedaleko Hot-Zone mieści się też 
w centrum miasta zakład bukma-
cherski. W środku również ustawio-
no 2 automaty do gier. 

- Cała oferta rozpisana została na 
tablicach – usłyszeliśmy od młodego 
pracownika. - Nie będę się na ten 
temat wypowiadał. 

W kolejnym zakładzie bukma-
cherskim o graczach, wygranych i 
przegranych także nie chcą się wy-
powiadać. Nie dajemy za wygraną. 
O zakładach pytamy jednego z gra-
czy wychodzących od bukmachera.

- Gram od kilku lat. Pamiętam, że 
poszczęściło mi się już na samym 
początku. Kupiłem zakład za naj-
mniejszą stawkę, czyli złotówkę 
i wygrałem. Obstawiłem wynik 
meczu po pierwszej połowie – mówi 
pan Zbigniew. 

Do zakładów bukmacherskich 
zaglądają też panie. Niektóre obsta-
wiają zakłady, inne wrzucają totka.

- Lotto też można traktować jak 
hazard. Gram już kilkanaście lat, 
ale jak do tej pory wygrałam jedynie 
„trójkę” - mówi z uśmiechem pani 
Wanda.

Warto dodać, że w 2010 r. uchwa-
lona została nowa ustawa hazardo-
wa, co spowodowało, że przestano 
wydawać nowe pozwolenia na tzw. 
automaty.  Odnotowano jednak 
wzrost liczby symulatorów - prze-
robionych automatów o niskich 
wygranych. To maszyny, do któ-
rych dodano funkcję czasową. 
Wrzucając monetę, gracz kupuje 
czas gry, polegającej na ustawianiu 
kręcących się bębnów w odpowied-
nich konstelacjach. 

(stop)

GRAJĄ NA AUTOMATACH, ODWIEDZAJĄ BUKMACHERÓW

HAZARD WCIĄGA!

Do działającego w centrum miasta Hot-Zone, czyli 

punktu w którym można pograć na automatach, 

przychodzą klienci nawet w wieku 80 lat. Od pracowników 

usłyszeliśmy, że hazard wciąga całe rodziny. Prowadzący 

biznes zaprzeczają doniesieniom naszych Czytelników, że 

na automatach grają niepełnoletni. 

ŁĘCZYCA

Gracze dyskutują przed zakładem bukmacherskim

W centrum 
miasta działa 
Hot-Zone

W tym zakładzie 
bukmacherskim stoją 
automaty do gier
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O elektrociepłowni 
było w mieście głośno. 
Tym bardziej, że władze 
miasta i powiatu dały 
projektowi zielone światło. 
Spółka ETC bardzo 
szybko uzyskała warunki 
zabudowy, promesę na 
koncesję, umowę dzierżawy 
przyszpitalnych terenów, 
akceptację Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej. Ale 
wiadomo, bez pieniędzy 
takiej inwestycji nie da 
się zrealizować. Spółka 
środków nie pozyskała. 
Rozmowy zostały zerwane.

Szef PEC w Łęczycy nie zamierza 
ukrywać tego, że pomimo wszyst-

ko, takiego finału sprawy się nie 
spodziewał. 

- Na początku firma zaprezento-
wała się profesjonalnie. Przyjechali 
do nas z gotową dokumentacją, 
wizualizacją elektrociepłowni,  
kosztorysem, w tym również z 
szacunkową kalkulacją cen ciepła 
po zrealizowaniu inwestycji – mówi 
Marek Stasiak.

Warto dodać, że przedstawi-
cielem spółki ETC Tanie Ciepło z 
Poznania był oskarżany o łapow-
nictwo Waldemar Matusewicz, były 
prezydent Piotrkowa Trybunalskie-
go. Dlaczego to nie wzbudziło czuj-
ności niektórych osób w Łęczycy?

- Faktycznie, gdy dowiedzieliśmy 
się, kto jest reprezentantem spółki to 
zapaliła się ostrzegawcza lampka 
– przyznaje szef PEC. - Jednak pod-
czas dalszych rozmów zapomnieli-
śmy o przeszłości byłego prezyden-
ta. Zresztą chyba to raczej nie on jest 

po-
wo -
d e m 
tego, że 
spółka nie 
otrzymała z mię-
dzynarodowego funduszu pienię-
dzy na inwestycje. 

Dowiedzieliśmy się, że elektro-
ciepłownia wykorzystująca spala-
nie gazu do wytwarzania energii 
elektrycznej i w efekcie ciepła miała 
zostać wybudowana za 20 mln 
złotych. Starostwo wydzierżawiło 
spółce teren przy szpitalu. Plany 
sprzedaży przyszpitalnych terenów 
spółce z Poznania wywołały emo-
cje. Pojawili się bowiem właściciele 
terenów, którzy zażądali prawa 
pierwokupu. Do sprzedaży nie 
doszło. ETC przestała spłacać raty 
za dzierżawę. Zaczęły się schody.

- Rozmowy były coraz bardziej 
ogólnikowe. Umowy były anekso-
wane. Elektrociepłownia, według 
ostatnich zapisów, już pod koniec 
ubiegłego roku powinna być goto-
wa. Nasza cierpliwość się skończyła. 
Uznaliśmy, że nie ma sensu konty-
nuowania rozmów o tej inwestycji, 
pomimo tego, że spółka zapewnia, 
że nie wszystko jeszcze stracone – 
słyszymy od prezesa Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. 

Niedawno PEC otrzymał z urzę-
du marszałkowskiego w Łodzi 
dotację (5 mln zł) na modernizację 
sieci ciepłowniczych w mieście. 
Przedsiębiorstwo chce przejąć ko-
tłownię spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. Dlaczego?

- Bo to byłoby z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców – twier-

dzi prezes Sta-
siak. - Kotłownia 

spółdzielni przy ul. 
Konopnickiej jest sta-

ra i wymaga remontu. 
Oceniam, że potrzeba na to 

około miliona złotych. Wykonamy 
ten remont i przy okazji wymieni-
my ich sieć a także wybudujemy 
przy blokach spółdzielczych węzły 
ciepłownicze. Dla mnie sprawa jest 
prosta. Im więcej będziemy mieli 
odbiorców, tym cena ciepła będzie 
mniejsza. Przecież to logiczne, że 
jak spółdzielnia weźmie się za ten 
remont, to zapłacą za to spółdzielcy. 

W „Łęczycance” rozpoczęła się 
gorąca dyskusja nad propozycją 
PEC.

- W tym tygodniu Rada Nadzor-
cza zdecyduje, czy będzie zgoda 
na przejęcie naszej kotłowni przez 
PEC, czy też sami będziemy mo-
dernizować kotłownię. Decyzja w 
tej sprawie musi być przemyślana, 
bo przecież tu wchodzą w grę 
interesy naszych spółdzielców – 

mówi Roman Mioduchowski, 
prezes spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. 

Próbowaliśmy porozmawiać z 
prezesem ETC Tanie Ciepło. Jego 
sekretarka poinformowała nas, że 
szefa nie ma w firmie. Dziś zadzwo-
nimy do niego ponownie. 

(stop)

TANIE CIEPŁO RÓWNA SIĘ TANIE OBIETNICE

Pozostał tylko medialny 
szum

ŁĘCZYCA

Roman 
Mioduchowski, 
prezes „Łęczycanki” 
- Zastanawiamy 
się nad propozycją 
Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej

Na osiedlu przy 
ul. Zachodniej 
obawiano 
się budowy 
elektrociepłowni. 
Kotłownia 
przy szpitalu 
miała zostać 
zlikwidowana. 
Mieszkańcy bali 
się, że ceny ciepła 
pójdą w górę

W tym miejscu miała 
zostać wybudowana 
elektrociepłownia

Sieć ciepłownicza do 
spółdzielczych bloków 
wymaga wymiany. Kto 
zapłaci za remont?

PEC złożył 
„Łęczycance” 
propozycje 
przejęcia 
kotłowni przy ul. 
Konopnickiej. W 
tej sprawie w tym 
tygodniu powinna 
zapaść decyzja
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GM. ŁĘCZYCA

W Topoli Kró-
lewskiej na dro-
dze odchodzącej z 
trasy A1 (za hotelem 
Chrobry) brakuje ozna-
kowanych przejść dla pie-
szych. Grzegorz Góra, radny 
gminny, od dawna zwraca uwa-
gę na ten problem. Ostatnio na sesję 
zaproszono przedstawicieli staro-
stwa. Pasy można by wymalować, ale 
do tej pory nie ustalono do kogo nale-
ży odcinek drogi przy trasie krajowej 
i w którym miejscu takie przejścia 

po-
win-

n y 
zostać wy-

malowane. 
Stare powiedzenie mówi, że jak nie 

wiadomo o co chodzi, to wiadomo, 
że chodzi o pieniądze. Od „jedynki” 
droga odchodząca w stronę Grabo-
wa na pewno należy do powiatu. 

Kłopot jednak w tym, że krótki od-
cinek drogi przylegający do trasy A1 
powiatowy już nie jest. Od lat trwa 
dyskusja czy właśnie w tym miejscu 
pasy powinny się znaleźć. Powiat 
twierdzi, że wymalowane przejścia 
dla pieszych na drodze w stronę 
Grabowa nie są potrzebne.

- To jest nie tylko kwestia pienię-
dzy, ale również zmiany organizacji 
ruchu. To nie jest takie proste. Bulwer-
suje jednak fakt, że nie można tego 
załatwić od wielu lat. Piesi na tym 
cierpią, w tym miejscu jest naprawdę 

niebezpiecznie – argumentuje radny 
Grzegorz Góra. 

Słowa samorządowca potwierdza 
sierżant Mirosław Wiśniewski z 
łęczyckiej drogówki, który razem z 
radnym przyjechał na miejsce. 

- Na drodze tuż przy krajowej 
„jedynce” bardzo często dochodzi 
do potrąceń pieszych – słyszymy od 
funkcjonariusza. - Mieszkańcy w 
nieoznaczonym miejscu przechodzą 
przez drogę do sklepu. W pobliżu są 
szkoły. Poza tym nie ma tu chodnika 
i niektórzy piesi idą ulicą. Nie muszę 

mówić jak jest to niebezpieczne, gdy 
zapada zmierzch. 

Teresa Kubas, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęczycy, po-
wiedziała nam, że w sprawie drogi 
pisała niedawno do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- To do nich należy odcinek drogi 
przylegający do A1 – słyszymy od 
szefowej ZDP. - Po akceptacji władz 
starostwa wysłałam pismo dot. pla-
nowanych w tym miejscu pasów dla 
pieszych. Czekamy na odpowiedź. 

(stop)

Ponad 200 mieszkańców podpisało się pod petycją w 
sprawie uruchomienia przystanku na ul. Ozorkowskiej. Wła-
ściciele firmy przewozowej Dynamic Travel zanieśli pismo 
do magistratu. Władze miasta petycji jednak nie uwzględ-
niły. Przewoźnik broni nie składa. - Będziemy walczyć o ten 
przystanek. Ludzie tego chcą – słyszymy.

Dynamic Travel to prężnie rozwijająca się firma przewozo-
wa. Ma coraz więcej pasażerów i kursów. Niestety w mieście 
wyznaczonych miejsc przystankowych dla busów brakuje. 

- Nie możemy zrozumieć dlaczego władze Łęczycy nie 
zgadzają się na ten przystanek. Komu on przeszkadza? - pyta 
Wioletta Kurzawa, współwłaścicielka firmy. - Naszym 
zdaniem powstanie przystanku rozwiązałoby istniejący od 
kilku lat i wciąż rosnący problem mieszkańców pobliskich 
ulic. Zamieszkujący te okolice miasta chcąc jechać w kierun-
ku Łodzi mają dużą odległość do najbliższego przystanku 
znajdującego się na ul. Konopnickiej. Utworzenie przystanku 
na ul. Ozorkowskiej poprawiłoby dojazd zwłaszcza dla ro-
dzin z dziećmi oraz osób starszych. Uważam, że właściwym 
krokiem ze strony władz miasta byłoby wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. 

Jaka była odpowiedź magistratu?
„W mieście brakuje miejsc parkingowych a utworzenie 

kolejnego przystanku na ul. Ozorkowskiej spowodowałoby 
konieczność zmniejszenia liczby tych parkingów, które już 
są” - czytamy w urzędowym piśmie. 

- Być może zostawilibyśmy już tę sprawę, ale przecież przy-

stanku chcą pasażerowie. Dlatego zastanawia-
my się nad ponownym zbieraniem podpisów w 
tej sprawie. Mam nadzieję, że jak władze miasta 
zo- baczą jak dużo nowych 

osób podpisało się pod 
petycją o przystanek, 
to zmienią zdanie. 

Poza t y m 
nie trzeba likwidować za-
toczek parkingowych. Bus 
może zatrzymywać się na ulicy, 
wystarczy wymalować odpo-
wiednie oznakowanie – słyszy-
my od W. Kurzawy. 

(stop)

NIEBEZPIECZNIE PRZY KRAJOWEJ „JEDYNCE”

Piesi ryzykują życiem

Radny Góra wraz z 
sierżantem Wiśniewskim z 
niepokojem obserwują jak 
piesi przechodzą przez drogę 

Brakuje chodnika, 
dlatego trzeba korzystać 
z ruchliwej drogi

ŁĘCZYCA
Walka o przystanek

Współwłaścicielka 
firmy przewozowej 
z 209 podpisami 
mieszkańców 
domagających się 
przystanku dla 
busów przy ul. 
Ozorkowskiej
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SZPITAL SZUKA DODATKOWYCH PIENIĘDZY

Drożej za parkowanie

ŁĘCZYCA

O całą złotówkę więcej 
płacą od niedawna 
kierowcy, którzy 
parkują samochody na 
terenie przy szpitalu. 
Podwyżki nie było 
od 12 lat. Teraz cena 
za przyszpitalne 
parkowanie wynosi 
3 złote. Swoje 
niezadowolenie 
z powodu 
podwyżki wyrażają 
zmotoryzowani.

-  Roz u m iem,  że  sz pit a l 
chce zarabiać, ale nie takim 
kosztem. Niedawno przyje-
chałem do ZOZ-u razem z 
moją chorą mamą. Mówiłem 
ochroniarzowi, że to nagły 
przypadek, ale on się uparł 
i musiałem zapłacić za wjazd 
na teren szpitala. Nie można 
w ten sposób zarabiać,  to 
niedopuszczalne – usłysze-
l iśmy od zdenerwowanego 
mieszkańca.

O wyjaśnienie sprawy po-
prosiliśmy ochroniarza.

- Na pewno to nie ja zażą-
dałem od kierowcy jadącego 
na pogotowie pieniędzy za 
wjazd – zapewnia pracow-

Kierowcy wjeżdżający na 
teren szpitala muszą teraz 
płacić za parking o złotówkę 
więcej

nik firmy, która m.in. pobie-
ra opłaty za parkowanie na 
terenie szpitala.  - Nie sądzę 
też, aby moi koledzy pobiera-
li opłaty jak ktoś przyjeżdża 
jedynie na pogotowie. Rozu-
miemy, że są sytuacje nagłe, 
nie jesteśmy bez serca.

Ochroniarz dodaje, że wyż-
sze ceny za parkowanie wytrą-
cają z równowagi niektórych 
kierowców.

- Reakcje są różne. Zależy od 
charakteru człowieka. Oczy-
wiście to zupełnie normalne, 
że nikt nie lubi płacić więcej, 
gdy tyle lat cena się nie zmie-
niała. 

Dowiedzieliśmy się, że śred-
nio w ciągu jednego dnia z 
park ing u przy szpita lu ko -
rzysta około stu kierowców. 
Łat wo przel iczyć jak ie są z 
tego tytułu wpływy do kasy 
ZOZ, to prawie dziesięć tysię-
cy złotych na miesiąc.

Szpital skutecznie realizuje 
program restrukturyzacyjny. 
Podwyżki cen za parkowanie 
to  j edy n ie  m a rg i ne s  pla nu 
naprawczego. Najwięcej emo-
cji przynosi redukcja etatów 
(pisaliśmy o tym w ubiegło-
t ygod n iow y m nu merz e).  Z 
dyrektorem szpitala nie udało 
nam się porozmawiać. 

(stop)
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HOKUS-POKUSMaciej Pol mieszka pod Łęczycą. Jest jednym z najpopularniejszych polskich 

iluzjonistów. Już na początku lat 90-tych pokazywał niezwykłe tricki ze 

znikającymi autami. Po raz pierwszy w kraju zaprezentował też lewitację 

samochodu. Iluzjonista występuje w całej Polsce, często czaruje też za 

granicą. Obecnie przygotowuje się do tournee po Bangkoku. Specjalnie dla 

naszych Czytelników artysta udostępnił zdjęcia ze swoich występów.
(stop)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 24: Żyjemy nie tak jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy.

ROZMAITOŚCI

Grochówka chłopska
Składniki: wywar warzywny 2 litry, 2 szklanki grochu, 25 dag 
boczku wędzonego, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka 
majeranku, 1 łyżeczka cząbru, 25 dag kiełbasy cienkiej, listki 
laurowe i ziele angielskie
Sposób przygotowania: Opłukany groch zagotowujemy w 
wywarze i odstawiamy na 3 godziny. Boczek gotujemy 20 min. 
w niewielkiej ilości wody. Po ostygnięciu kroimy w kostkę. 
Kroimy w plasterki kiełbasę. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy 
kiełbasę, boczek i na ich tłuszczu podsmażamy pokrojoną 
w kostkę cebulę. Po podsmażeniu dodajemy do wywaru, 
wrzucamy listek laurowy, kilka ziarenek ziela angielskiego, 
sól, pieprz i cząber. Gotujemy na wolnym ogniu, na koniec 
przyprawiając majerankiem. 

Parówki w cieście
Składniki: 6 parówek, 3 jajka, 2 łyżki maki, 50 dag ugotowa-
nych ziemniaków, bułka tarta, majeranek, sól, pieprz, oregano, 
papryka w proszku, olej
Sposób przygotowania: Zmiksować ziemniaki, jajka, mąkę i 
przyprawy – aż powstanie dość gęste ciasto. Parówki przekro-
ić wzdłuż, zanurzać w cieście, panierować w bułce i smażyć.

Francuskie poduszeczki
Składniki: 2 opakowania mrożonego ciasta francuskiego (po 
45 dag), 1/2 kg pieczarek, 3 strąki kolorowej papryki, 2 cebule, 

25 dag żółtego sera, białko, oliwa, sól, pieprz 
Sposób przygotowania: Ciasta francuskie rozmroź . Pieczarki 
obierz, oczyść, pokrój w kostkę. Oliwę rozgrzej na patelni, 
podduś pieczarki.
Oprósz solą i pieprzem. Papryki umyj, usuń gniazda nasien-
ne, pokrój w drobną kostkę. Cebulę obierz, posiekaj. Oliwę 
rozgrzej na innej patelni, zeszklij cebulę. Dodaj papryki, pod-
duś.  Przypraw do smaku solą i pieprzem. Dodaj pieczarki. 

Ostudź. Ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wsyp do 
warzyw, wymieszaj.
Ciasto francuskie pokrój na prostokąty. Na każdym ułóż ły-
żeczkę farszu . Brzegi złóż, formując poduszeczki, dokładnie 
zlep brzegi.
Poduszeczki ułóż na natłuszczonej blasze.  Posmaruj biał-
kiem. Piecz 12 - 15 minut w temperaturze 220 stopni C. 

Deser bananowy
Składniki: 2 banany, łyżka brązowego cukru, łyżka masła
Sposób przygotowania: Banany przekroić wzdłuż na pół. Na 
patelni rozgrzać masło. Podsmażyć banany na złoto. Dodać 
cukier i smażyć aż się skarmelizuje. Przełożyć na talerz. Po-
dawać z lodami waniliowymi. Całość można polać kilkoma 
kroplami rumu. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Aby zagęścić gulasz i zaostrzyć jego smak, wkrusz do 
duszonego mięsa kromkę razowego chleba
• Jeśli chcesz, żeby grzyby, np. pieczarki ładnie wyglądały 
w sałatkach i surówkach, po oczyszczeniu skrop je sokiem z 
cytryny. Nie ściemnieją. To samo dotyczy startych lub drobno 
pokrojonych jabłek, gruszek, bananów i selerów. 

Masz ciekawy przepis? Czekamy, wyślij na ad-
res: biuro@reporter-ntr.pl
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18 luty
poniedziałek

11:00  Asterix i Obelix: 
 W służbie Jej Królewskiej
 Mości 3D
 komedia
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thriller

19 luty
wtorek

11:00  Zambezia 2D
 anim./familijny
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thriller

20 luty
środa

11:00  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
18:00  Piękne istoty
 dramat
20:15  Wróg numer jeden
 thriller

21 luty
czwartek

Kino nieczynne!

22 luty
piątek

15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
17:30  Piękne istoty
 dramat
20:00  Drogówka
 dramat

23 luty
sobota

15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
17:30  Piękne istoty
 dramat
20:00  Drogówka
 dramat

24 luty
niedziela

15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny
17:30  Piękne istoty
 dramat
20:00  Drogówka
 dramat

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ: DOM KULTURY W ŁĘCZYCY
Rodzaj zajęć Instruktor Dzień tygodnia Sala Opłata
Kapela Łęczycka P. Podwysocki Wtorek, czwartek 18-20 Sala muzyczna -
Zajęcia wokalne Dariusz Kuś Do ustalenia z instruktorem Sala muzyczna 10 zł/mies
Dziecięcy Teatr Wizji i Ruchu Olga Kurowska Czwartek 16.00 Sala widowiskowa 10 zł/mies
Rytmika z elementami baletu 4-6 lat K. Korzeniewska Środa 15.15-16.15 Sala widowiskowa 30 zł/mies.
Zespół folklorystyczny ŁĘCZYCANIE K. Korzeniewska Środa 16.30-18.00 
  i sobota 12.15-14.15 Sala widowiskowa 15 zł/mies
Taniec nowoczesny MAŁE KIE K. Korzeniewska Środa 18.15-19.45
Sobota 12.15-14.15 Sala widowiskowa 30 zł/mies.
Taniec nowoczesny KIE młodzież K. Korzeniewska sobota 8.30-12.00 Sala widowiskowa 30 zł/mies
Zespół różnych 
form tanecznych GALIMATIAS G. Wiśniewska Poniedziałek 16.30-17.30 Sala widowiskowa 10 zł/mies.
Gimnastyka tańcem G. Wiśniewska Środa 18.00-19.30 Sala taneczna 35 zł/mies
Kurs tańca towarzyskiego I stopnia G. Wiśniewska piątek 17.30-19.30 Sala tańca do uzgodnienia
Dziecięcy zespół tańca towarzyskiego 
SQUARE DANCE G. Wiśniewska do ustalenia Sala widowiskowa do uzgodnienia
Teatrzyk kukiełkowy BAJECZKA G. Wiśniewska Poniedziałek 18-19.30 Sala widowiskowa 10 zł/mies.
Zajęcia plastyczne dla dzieci E. Chodkiewicz Wtorek 15.00 Sala plastyczna 10 zł/mies
Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych E. Chodkiewicz Piątek 15.00 i 16.00 Pracownia ceramiczna 15 zł/mies.
Kurs rysunku i malarstwa Andrzej Kacprzak piatek 16.00 Pracownia plastyczna 60 zł/mies
MINI TIVI - zajęcia filmowe Magda Sas Wtorek 16.00 Sala widowiskowa 10 zł/mies.
Klub Młodego Filmowca Magda Sas Czwartek 17.00 kawiarnia 10 zł/mies
Zajęcia callenetics Olga Kurowska Wtorek czwartek 18.45 Sala widowiskowa 35 zł/mies.

Kutnowski Dom Kultury za-
prasza dzieci i nie tylko na 
transmisję spektaklu „Ania 
z Zielonego Wzgórza” wg 
powieści L.M Montgomery 
(musical). Jest to spektakl 
multimedialny w wykona-
niu Teatru Muzycznego w 
Poznaniu. Pokaz odbędzie 
się na multimedialnej sali 
konferencyjnej 20 lutego 
(środa) godz. 10:00. 
Wstęp wolny
Reżyseria i scenografia : 
Monika Martini – Madej, muz 
Maciej Szymański. Jest to ada-
ptacja tekstu znanej powieści, 
kompozytor stworzył wspa-
niałą muzykę. Musical jest 
uwielbiany przez młodzież, po 
raz pierwszy wystawiony w 
tym teatrze 18 lat temu. Spek-
takl o przyjaźni i rozstaniach. 
Bardzo barwny i wzruszający.

PROGRAM KDK
21 lutego godz. 11.00  Wielki Zimowy Konkurs Plastyczny 
Przynieś farby lub kredki i głowę pełną pomysłów, my zapew-
niamy resztę i super nagrody.

22 lutego godz. 11:00 Wielki konkurs recytatorski dla 
dzieci – ZWIERZĄTKOWO
Regulamin konkursu
• Przygotuj jeden wiersz o zwierzętach (pieskach, kotkach, 
ptaszkach, itp.)
• Wypełnij czytelnie kartę zgłoszenia (karty do pobrania 
w sekretariacie KDK lub na stronie Teatru Puszek www.
teatrpuszek.weebly.com).
• Oddaj kartę do dnia 18.02 2013r (sekretariat KDK lub mailem 
teatrpuszek@op.pl).

18 – 22 lutego godz. 11.00 – 13.00 Literackie zajęcia 
warsztatowe 

Piszemy opowiadanie z Kutnem w tle – zajęcia warsztatowe 
z pisarzem Arturem Fryzem. Otwarty
cykl spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych codziennie w godzinach 11.00 – 13.00. (szczegóły 
Artur Fryz – tel. 604 296 487, e-mail: afryz@autograf.pl).

21 lutego godz. 20:00  Koncert zespołu ENEJ 
Zwycięzcy popularnego programu Must Be The Music 
- Tylko Muzyka w 2011 r. podczas 21. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymali Złotą Płytę za 
swój najnowszy album “Folkhorod”. Bilet: 30 zł; w dniu 
koncertu 40 zł. 

28 lutego godz.18:00 Koncert zespołu Rambo Jet w trasie 
„Tuwim rządzi”Tuwim na rockowo. Punkowe w swych korze-
niach, ale melodyjne i przebojowe piosenki z super mocnymi 
tekstami. Kawiarnia KDK (II piętro). Bilet: 15 zł.

„Ania z 
Zielonego 
Wzgórza” 
- spektakl 
multimedialny 

Przekonaj się i wykorzystaj twórczo drugi ty-
dzień ferii przychodząc na literackie spotkania 
warsztatowe w Kutnowskim Domu Kultury. 
Pierwsze spotkanie w poniedziałek o godzinie 
11.00 w sali 119. Przewidywany czas jednego 
spotkania dwie godziny zegarowe. Warsztaty 
przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych są bezpłatne i mogą być 
też prowadzone w terenie

Drugie spotkanie we wtorek o godzinie 8.00 w 
sali 119. Spotkania w środę, czwartek i piątek o 
godz. 11.00 w sali 119. Przewidywany czas jedne-
go spotkania dwie godziny zegarowe. Warsztaty 
przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych są bezpłatne i mogą być 
też prowadzone w terenie. Należy zabrać ze 
sobą długopis, czapkę, szalik i otworzyć się na 
niekonwencjonalne doznania. Najlepsze prace 
zostaną opublikowane. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 604 296 487.
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ŚWINICE WARCKIE

GM. PIĄTEK

r e k l a m a

Już po raz siódmy mieszkańcy 
gminy Świnice Warckie spotkali się 
na uroczystej gali podsumowującej 
wybory Człowieka Roku – imprezy 
promującej najbardziej aktywnych 
członków społeczności i ludzi dzia-
łających na rzecz rozwoju gminy. 
Laureatem, który uzyskał tytuł 
został ksiądz kanonik Marian Kili-
chowski - proboszcz parafii Dzier-
żawy. Odebrał statuetkę z rąk ubie-
głorocznej laureatki pani Wandy 
Haragos i gratulacje od wszystkich 
członków kapituły. Chociaż Jego 
Parafia znajduje się poza terenem 
gminy Świnice Warckie ks. Marian 
aktywnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym gminy, a swoją działalność 
duszpasterską od wielu lat rozciąga 
na teren gminy Świnice Warckie. W 

2012r. nie tylko brał udział i wspie-
rał organizacje takich imprez jak 
koncert Zespołu „Świniczanki”, ale 
promował zespoły działające przy 
GOK w Świnicach Warckich. Był 
fundatorem wycieczek krajowych 
i zagranicznych dla dzieci i mło-
dzieży, które dały im możliwość 
poznania sylwetek wielkich 
Polaków, podziwiania piękna i 
historii naszej Ojczyzny. Dzięki 
niemu dzieci i dorośli uczest-
niczą również w wielkich wy-
darzeniach organizowanych na 
różnych kontynentach, m.in. w 
Światowych Dniach Młodzieży, 
a także pielgrzymkach do Ziemi 
Świętej oraz do sanktuariów 
całego świata. Jest aktywnym 
członkiem Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Świnickiej. 

Tekst i fot. UG

Wójt gminy Piątek oraz fundacja 
Zielony Piątek zapraszają w dniu 
8 marca  do świetlicy wiejskiej w 
Goślubiu na coroczne spotkanie 
twórców ludowych. Do udziału w 
spotkaniu organizatorzy zapraszają 
wszystkich mieszkańców gminy 
zajmujących się szeroko rozumia-
ną twórczością i rękodziełem oraz 
działające na terenie gminy koła 
gospodyń wiejskich. W ramach 
spotkania przygotowana zostanie 
wystawa połączona z kiermaszem 
wyrobów artystów ludowych z 
gminy Piątek. Do odwiedzenia 
wystawy organizatorzy zapraszają 
wszystkich mieszkańców w godz. 
10:00 - 13:00. Zgłoszenia udziału w 
spotkaniu oraz szczegółowe infor-
macje - tel. 604 579 769 i 790 343 024 

tekst i fot. UG

Zostawiając samochód na par-
kingu przy zamkowych murach 
mocno ryzykujemy tym, że na nasze 
auto spadną cegły. Kilka miesięcy 
temu rozpoczął się remont murów 
okalających łęczycki zamek, ale ro-
botnicy w okresie zimowym zrobili 
sobie dłuższą przerwę. Wprawdzie 
zabezpieczyli zabytkowe ogrodze-
nie, by nie runęło, ale jak widać nie 

zapobiegli skutecznie w postępującej 
korozji cegieł. 

Na trawniku, pomiędzy zam-
kowym murem a parkingiem, 
ustawiona została płyta mająca 
uchronić auta przed spadającymi 
cegłami. Nie do końca ten pomysł 
się sprawdza. Cegły spadają z 
murów coraz bliżej samochodów. 
Najwyższa pora na skuteczny 
remont murów zamku. 

(stop)

PARKING DLA ODWAŻNYCH

UWAGA NA CEGŁY

Takie płyty mają zabezpieczać auta przed cegłami lecącymi z murów zamku

Cegły 
spadają 
coraz 
bliżej 
samochodów

Zamkowe mury wymagają 
natychmiastowego remontu

Powiatowe łowy na lisy
24 lutego na terenie 
obwodów łowiec-
kich leżących na 
terenie powiatu 
łęczyckiego odbę-
dą się polowania 
na lisy. Organiza-
cja polowania jest 
jedną z imprez w 
ramach jubileuszu 
90-lecia Polskiego 
Związku Łowiec-
kiego na terenie 
okręgu łódzkiego. 

Człowiek roku Sztuka 
ludowa na 
kiermaszu



1318 LUTEGO 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Policjanci zatrzymali 
dwie osoby, które przecho-
wywały wyroby tytoniowe 
i alkoholowe bez polskich 
znaków akcyzy.

14 lutego policjanci wydzia-
łu kryminalnego realizując 
działania w ramach wiedzy 
operacyjnej zatrzymali dwie 
osoby, które w zajmowanych 
lokalach przechowywały 
„lewy” alkohol i papierosy. 

Dwóch mężczyzn w wieku 
46 i 55 – lat w dniu zatrzy-
mania usłyszało stosowne 
zarzuty. W pomieszcze-
niach zajmowanych przez 
młodszego podejrzanego 
policjanci zabezpieczyli 
15 litrów alkoholu oraz 14 
paczek papierosów, starszy 
przechowywał 10 kilogra-
mów suszu tytoniowego 
o 10 paczek papierosów 
nielegalnego wyrobu. Za 
powyższe grozi kara do 3 

lat pozbawienia wolności.  
O sprzedaży nielegalnego 
alkoholu pisaliśmy tydzień 
temu w „Reporterze”. W tej 
sprawie wypowiedziała się 
Agnieszka Ciniewicz, rzecz-
nik policji w Łęczycy. 

- W tym roku kalendarzo-
wym nikt z mieszkańców 
ulicy Wojska Polskiego nie 
zgłaszał problemu z handlem 
nielegalnym alkoholem czy 
melinami w których można 
takowy kupić. W ubiegłym  
roku przeprowadziliśmy 15 
akcji w ramach których likwi-
dowaliśmy miejsca sprze-
daży alkoholu i papierosów 
bez polskich znaków akcy-
zy, 9 z nich dotyczyło ulicy 
Wojska Polskiego. Wiedza 
policjantów o takich miejsca 
to przede wszystkim praca 
operacyjna. Mając wiedzę o 
punktach w których można 
kupić kontrabandę jest ono 
bezzwłocznie likwidowane 
a osoby odpowiedzialne za 
przechowywanie czy handel 
pociągnięte do odpowie-
dzialności. Zwracamy się 

w ty miejscu z apelem do 
mieszkańców – nie tylko 
ulicy Wojska Polskiego – aby 
zgłaszali problem Policji. 
Wystarczy jeden telefon pod 

numer 997 a informacja zo-
stanie zweryfikowana. Przy-
pominamy jednocześnie, 
że przekazanie informacji 
na jakikolwiek temat może 

być anonimowe. Policjant 
przyjmujący zgłoszenie nie 
będzie weryfikował danych 
personalnych zgłaszającego.

(stop)

Przez ponad dwa lata sprze-
niewierzał majątek firmy, w której 
pracował, teraz grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności. Policjanci 
łęczyckiej dochodzeniówki roz-
pracowali przestępczy proceder 
38 – latka, który będąc przedsta-
wicielem handlowym jednej z 
firm działającej na terenie powiatu 
łęczyckiego przywłaszczył sobie 32 
tysiące złotych. Postępowanie wy-
kazało, że mężczyzna przez ponad 
dwa lata pobierając należności za 
sprzedawany alkohol przywłasz-
czał sobie część pieniędzy powo-
dując tym samym szkodę w mieniu 
firmy. 12 lutego usłyszał między 
innymi zarzut poświadczenia 
nieprawdy w wystawianych przez 
siebie dokumentach finansowych 
w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej.

Info – KPP w Łęczycy

W kutnowskim aquaparku 
o mały włos doszłoby do 
tragedii. 9-letnia dziewczyn-
ka przez prawie 2 minuty 
przebywała pod wodą. Nie 
zauważyli tego rodzice, ani 
ratownicy. Na szczęście jedno 
z przebywających w kut-
nowskim aquaparku dzieci 
spostrzegło nieprzytomną 
dziewczynkę leżącą w wo-
dzie w brodziku. 

Podjęto natychmiast re-
animację. Potem śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratun-

kowego przetransportował 
9-latkę do łódzkiego Centrum 
Zdrowia Matki Polki na od-
dział intensywnej terapii. 

Dziewczynka, która jest 
obywatelką Niemiec, była na 
basenie z rodzicami. Policja 
a także prokuratura badają 
okoliczności wypadku. W 
wyjaśnieniu zdarzenia na 
pewno pomocny będzie ob-
raz z wewnętrznego moni-
toringu aquaparku.

Dowiedzieliśmy się, że 
stan dziecka jest ciężki, ale 
stabilny.

(stop)

Kryminalni z łęczyckiej 
policji otrzymali zgłoszenie 
o włamaniu do pomieszczeń 
gospodarczych i kradzieży 
między innymi złomu użyt-
kowego wartości 500 złotych. 
Doskonała znajomość środo-
wiska przestępczego dopro-
wadziła ich do włamywacza. 
Przestępstwo powiązali z osobą 
42 – latka, który kilka dni wcze-
śniej usłyszał zarzut kradzieży 
elektronarzędzi. Typowanie 
okazało się bezbłędne. Po ana-
lizie zgromadzonego materiału 
zatrzymanemu złodziejowi 
przedstawiono kolejny zarzut. 
13 lutego, 42 – latek przyznał 
się do kradzieży z włamaniem. 
Jako recydywiście grozi mu 
wyższy wymiar kary niż prze-
widziane za to przestępstwo 10 
lat pozbawienia wolności.

Info – KPP w Łęczycy

Policjanci łęczyckiej poli-
cji zatrzymali dwie osoby 
podejrzewane o paserstwo 
części samochodowych. Od-
zyskali także mienie pocho-
dzące z przestępstwa. 

Natychmiastowa reakcja 
policji na zgłoszenie o po-
dejrzanie zachowujących się 
osobach w rejonie garaży na 
jednej z ulic Łęczycy, dopro-
wadziła do ich zatrzymania. 
Podczas interwencji okazało 
się, że w wytypowanym 
samochodzie znajdują się 
rzeczy pochodzące z prze-
stępstwa. Do komendy do-
wieziono 38 – letnią kobietę 
oraz 29 – letniego mężczy-

znę. Policjanci zabezpieczyli 
części samochodowe takie 
jak: fragmenty karoserii, 
wyposażenia wnętrz oraz 
podzespoły elektryczne i 
mechaniczne a także nawi-
gację. Są to przedmioty po-
chodzące m.in. z kradzieży 
z włamaniem do samochodu 
osobowego marki seat z dnia 
31 sierpnia 2012 w Leźnicy 
Wielkiej w powiece zgier-
skim. 11 lutego 2013 roku 29 
– latek usłyszał zarzut paser-
stwa, za który grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności. 
Mężczyzna jest znany miej-
scowej policji. W przeszłości 
był karany za przestępstwa 
przeciwko mieniu.

Info – KPP w Łęczycy

Rzucił się pod pociąg 
W miejscowości Janów pod po-
ciąg relacji Kutno-Skierniewice 
z niewyjaśnionych przyczyn 
rzucił się 36-letni mieszkaniec 
powiatu kutnowskiego. Mężczy-
zna zmarł na miejscu. Z relacji 
maszynisty wynika, że była to 
próba samobójcza. Prokurator 
zlecił zabezpieczenie zwłok w 
prosektorium.

POD PARAGRAFEM

MELINY DO LIKWIDACJI
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

GM. BEDLNO

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO

Mieszkańcy poinformowali nas, że na ul. Wojska Polskiego handluje się 
nielegalnym alkoholem

Nieuczciwy 
przedstawiciel

O krok od tragedii. Dziecko 
prawie by się utopiło
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Samochodowi paserzy Kradł elektro-
narzędzia i 
złom
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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

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)

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

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

Elektromechanik
Wykształcenie średnie lub wyższe (elektryka, 
mechanika), minimum rok doświadczenie na 
podobnym stanowisku, znajomość rysunku 

technicznego i umiejętność czytania schematów, 
wiedza z zakresu mechaniki, uprawnienia SEP do 

1kv, gotowość do pracy zmianowej
HTL – Strefa S.A.
99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21h
tel. 24/721 92 02

e-mail: sekretariat.le@htl-strefa.pl

Inżynier ds. utrzymania ruchu
Wykształcenie wyższe techniczne, umiejętność 

diagnozowania oraz usuwania usterek 
mechanicznych, uprawnienia SEP do 1 kv (do 20 

kv będzie dodatkowym atutem) i elektryczne, mile 
widziane doświadczenie
Schraner Polska Sp. z o.o.

99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21

tel. 24/721 02 27

Doradca klienta
Wykształcenie średnie, umiejętności 

interpersonalne i  negocjacyjne, inicjatywa w 
działaniu, prawo jazdy kat. B, biegła obsługa 

pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, mile widziane doświadczenie  

Schraner Polska Sp. z o.o.
99 – 100 Łęczyca

ul. Lotnicza 21
tel. 24/721 02 27

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zawodowe, umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, doświadczenie w pracy na 

wymienionym stanowisku
Sklep Spożywczo – Przemysłowy

99 – 100 Łęczyca
ul. Bitwy nad Bzurą 22

tel. 609 184 242

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, mile widziana 

umiejętność obsługi kasy fiskalnej
MEVIS s.c.

85 – 331 Bydgoszcz
ul. ST. Bydgoscy 8A, tel. 781 552 705

(praca na terenie Łęczycy)

Oferty pracy z dla osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności: 

Sprzątaczka
Zatrudniony pracownik odpowiadał będzie za 
utrzymanie czystości w budynku Banku B.P. w 

Łęczyca Inwemer System Sp. z o.o.
90 – 562 Łódź

ul. Łąkowa 3/5, tel. 42/637 10 60

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

Ofert staży:
Robotnik gospodarczy

Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B, stażysta 
odpowiedzialny będzie za transport doniczek i 

roślin oraz sprzątanie i podlewanie roślin
Informacja pok. 1 lub 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. 1 lub 2

Pracownik tartaku
Wykształcenie minimum podstawowe, mile 

widziany skończony kurs na wózki widłowe oraz 

uprawnienia pilarza, chęć i zapał do pracy 
Informacja pok. 1 lub 2

Dziennikarz
Wykształcenie minimum średnie, mile widziane 

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

Informacja pok. 1 lub 2

Przewodnik turystyczny
Wykształcenie średnie, komunikatywność,  

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

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

Sprzedawca
Wykształcenie średnie humanistyczne lub 

techniczne, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa 
komputera

Informacja pok. 1 lub 2

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

czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych
Informacja pok. 1 lub 2

Sprzedawca
Staż odbywał się będzie na terenie magazynu 

gdzie pracownik poznawał będzie zasady 
ekspozycji towarów

Informacja pok. 1 lub 2

Magazynier
Do obowiązków stażysty należeć będzie 

przyjmowanie towarów oraz ocena ich jakości
Informacja pok. 1 lub 2

Sprzedawca
Kandydata powinien wyróżniać się uczciwością 

pracowitością oraz sumiennością – 
odpowiedzialny będzie za obsługę kasy fiskalnej, 

lottomatu, komputera oraz sprzedaż towaru
Informacja pok. 1 lub 2

Wulkanizator/mechanik
Wykształcenie minimum zawodowe o 

specjalności mechanik samochodowy, stażysta 
pomagał będzie w pracach wulkanizatorskich i 

mechanicznych
Informacja pok. 1 lub 2

Kucharz małej gastronomii
Wykształcenie średnie – gastronomiczne, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów, stażysta odpowiadał 

będzie za wypiek pizzy przygotowywanie 
posiłków na ciepło

Informacja pok. 1 lub 2

Magazynier
Wykształcenie średnie, badania epidemiologiczne 

– sanitarne, do zadań stażysty należeć będzie 
przyjmowanie dostaw
Informacja pok. 1 lub 2

Archiwista
Wykształcenie średnie, obsługa komputera i 

urządzeń biurowych, pełna sprawność fizyczna 
Informacja pok. 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zasadnicze, stażysta 

odpowiedzialny będzie za obsługę klientów oraz 
obsługę kasy fiskalnej
Informacja pok. 1 lub 2

Kierowca samochodu dostawczego 
(staż 50+)

Wykształcenie minimum zawodowe, prawo 
jazdy kat. B, stażysta będzie wykonywał wszelkie 

czynności spedycyjne
Informacja pok. 1 lub 2

Księgowy (staż 50+)
Wykształcenie minimum średnie, do obowiązków 
stażysty należeć będzie dokonywanie zapisów na 

kontach finansowych
Informacja pok. 1 lub 2

OGŁOSZENIA

POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE
Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno,  tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78
fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl

• monter instalacji wodno-kanalizacyjnej 
• Pracownik gorzelni  
• 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
• kierowca CE-kraj 
•  dyplomowana higienistka stomatologicz-

na
• Specjalista d/s promocji projektu
• programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam: Bizon ZO 56 rok 
produkcji 1986 szerokie 
koła ,sieczkarnia wózek 
do hederu remontowany na 
bieżąco garażowany nowe 
akumulatory sprawny 603 
338 345

Mam do sprzedania zam-
rażarkę marki Elektrohe-
lios.Zamrażarka została 
przywieziona ze Szwecji. 
Jest w pełni sprawna, po-
siada tylko kilka małych 
zarysowań na obudowie. 
Pojemność, nie wiem do-
kładnie, ale chyba około 
270-300litrów. wys - 170cm, 
szer - 60cm, dł - 60cm, Po-
siada 7 półek w czym są 4 
szuflady tel: 609 152 805

Sprzedam talerzówkę w 
dobrym stanie szeroka na 
2 metry do C-360 nadaje się 
również do C-330 lub T-25.
Tel: 790 812 796

 

Sprzedam Ursusa C-330,. 
Ciągnik nie ma wycieków 
czysty zadbany. Kabina Sil-
nik po remacie , alternator, 
zarejestrowany. Opłacony. 
Tel: 724 161 505

Sprzedam dojarkę z jedną 
konwią w bardzo dobrym 
stanie. Tel: 669 960 455

Do sprzedania kanapa i 2 
fotele bujaczki kolor zielo-
no kremowy z poduszkami 
mało używane tel: 503 145 
682

Sprzedam używany zbior-
nik wewnętrzny (odkryty 
od góry), który można wy-
korzystać m.in: jako silos 
paszowy/zbożowy czy też 
do magazynowania trocin/
peletu itp. 
Dane silosu:
- pojemności ok. 4m3
- wysokość całkowita 3,5m 
średnica 1,5m
- otwór wylotowy przysto-
sowany do podłączenia pa-
szociągu (średnica 44cm)
Tel: 601 814 635

 

Sprzedam kombajn Anna 
stan dobry nachodzie rok 
1988 tel: 724 108 437

 

Sprzedam koła do bizona 
Z056 Stan opon oceniam na 
bardzo dobry koło sprze-
daje z felgą i dętką cena 
dotyczy jednego koła po-
siadam  części do bizona 
Z056. 723 527 883

 

Sprzedam silnik Do bizona 
Z056 Silnik jest w kombaj-
nie możliwość uruchomie-
nia i sprawdzenia ciśnienia 
silnik jest w idealnym sta-
nie ma przepracowane 700 
mtg sprzedaje z osprzętem 
i napędem. 723 527 883

 

Sprzedam traizege silnik 
5.5kw 20m kabla siłowego. 
605 305 661 

Sprzedam gruber 2,2 m, 11 
łap z wałkiem strunowym. 
Stan bardzo dobry. 660 
342 717

 

Sprzedam działkę, działka 
jest przy drodze asfaltowej 
300m od drogi krajowej 
A-1w gminie Daszyna pow, 
Łęczyca tel: 784 126 538

Sprzedam pług obrotowy 
Frost 3 skibowy z kolczat-
ką. Tel. 660 342 717
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Drukarnia Łódź

SPORT

Prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku nastąpi reaktywacja klubu 
piłkarskiego Czarni Kutno. Inicja-
torzy akcji najpóźniej do kwietnia 
chcą zarejestrować stowarzyszenie. 
Potrzebujemy piętnastu podpisów, 
co nie stanowi dla nas żadnego pro-
blemu, ale w reaktywowanie klubu 
zaangażowanych jest wiele osób, 
które dziś mieszkają w różnych 
częściach Polski – mówi Szymon 
Skawiński. Po rejestracji stowa-
rzyszenia w sądzie będzie można 
oficjalnie rozpocząć poszukiwania 
sponsora dla klubu – dodaje Adam 
Lankiewicz. Czarni Kutno planują 
przystąpić do rywalizacji w B-klasie 
w nowym sezonie 2013/2014. Plan 
jest taki by nasze mecze były roz-
grywane na stadionie Kutnowianki. 
Liczymy, że właściciel obiektu czyli 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
wynajmie nam boisko bezpłatnie 
– wyjaśnia Szymon Skawiński. W 

Czarnych będzie mógł grać każdy, o 
ile będzie prezentował jakiś poziom 
piłkarski. Już mamy sporo zgłoszeń 
od zawodników nie tylko z samego 
Kutna, ale i powiatu – mówi Adam 
Lankiewicz.

Międzyzakładowy Kolejowy 
Klub Sportowy Czarni Kutno po-
wstał w 1927 roku. Jak sama nazwa 
wskazuje od początku był związa-
ny z koleją i do tych tradycji chcą 
powrócić ludzie zaangażowani w 
reaktywowanie klubu. Czy współ-
praca z PKP okaże się możliwa, czas 
pokaże. 

Jesteśmy dobrej myśli, mamy na-
dzieję, że Czarni wrócą na piłkarską 
mapę Polski. Wszystkich, którzy 
chcieli by nam pomóc, zachęcamy 
do odwiedzenia naszego konta 
na facebooku, niedługo powinna 
ruszyć także strona internetowa – 
przekonują Lankiewicz i Skawiński.

(kamp)

Ach cóż to był za bal…Cóż za kreacje 
i wspaniała zabawa kutnowskiego śro-
dowiska sportowego. Tak kiedyś pisano 
i mówiono o Kutnowskim Balu Sportow-
ców. Pierwsza tego typu impreza odbyła 
się 12 lat temu i wydawało się, że na stałe 
zagościła w Kutnie, dając sportowcom 
chwile wytchnienia przed kolejnymi 
zmaganiami. Gośćmi balu byli nie tylko 
wybitni zawodnicy, trenerzy i działacze 
z całego powiatu kutnowskiego, ale 
również znani wszystkim kibicom w 
Polsce – byli olimpijczycy, m..in szer-
mierz Ryszard Sobczak – olimpijczyk 
z Barcelony, Atlanty i Sydney czy też 
Justyna Mospinek -olimpijka z Aten i 
Pekinu, mistrzyni Polski i Europy. W 
roku 2011 odbył się dziewiąty i jak się 
później okazało ostatni Kutnowski Bal 
Sportowców. Koszty organizacyjne 
przekroczyły możliwości finansowe 
organizatorów czyli Miejskiego Klubu 
Sportowego Kutno. Mimo wielokrotnie 
podejmowanych prób, imprezy nie uda-
ło się reaktywować. W tym roku również 
długo wyczekiwanego, bo jubileuszowe-
go dziesiątego balu niestety nie będzie. 
Władze klubu nie tracą jednak nadziei. 
Prezes MKS Zdzisław Bartol  wierzy, że 
sportowcy znów spotkają się na balu, 
być może w przyszłym roku. Przy or-
ganizowaniu tego typu przedsięwzięć 
zawsze trzeba brać pod uwagę spore 
koszty. Kutnowski Bal Sportowców to 
dziś wydatek rzędu ok 35-40 tysięcy 
złotych. Bez sponsorów i wsparcia mia-
sta reaktywacja balu jest praktycznie 
niemożliwa.

(kamp)
KS Spójnia Stargard Szczeciński 

była poza zasięgiem Akademików.  
Rezultat spotkania to 76:79.

Akademicy rozpoczęli mecz w 
składzie: Szymon Rduch, Dawid 
Bręk, Wojciech Glabas, Krzysztof 
Jakóbczyk i Jakub Dłuski. 

Początek spotkania był wyrów-
nany. W drugiej kwarcie kutnianie 
zaprzepaścili swoją szansę i oddali 
prowadzenie. Co gorsza rozpędze-

ni gospodarze zdołali jeszcze w 
ostatnich sekundach zdobyć dwa 
oczka. Fatalnie dla Akademików 
rozpoczęła się trzecia kwarta. Kut-
nianie byli bezradni, a gospodarze 
imponowali skutecznością i deter-
minacją.

Przebudzenie nastąpiło w finało-
wej kwarcie. Koszykarzom z Kutna 
nie udało się jednak rozstrzygnąć 
meczu na swoją korzyść.

Miejsce: Hala Gimnazjum ul. Szkol-
na 4,  Łęczyca
Termin: sobota 23.02.2013r. godz. 
10.30
Kategorie wiekowe/poziomy:
  - niebieski: 6   lat
  - czerwony: 7 – 8 lat
  - pomarańczowy: 9   lat
  - zielony: 10  lat
W przypadku małej liczby dzieci w 
danej kategorii zastrzegamy moż-
liwość łączenia 2 grup wiekowych

Ilość kortów: 6 zgodnie z zasadami 
TENIS 10  (6 – 9 lat);   oraz  2  norm. 
dla  kat. do  lat  10
Piłki: Wilson zgodnie z zasadami 
TENIS 10
Serwis: sposobem dolnym po prze-
kątnej;  dla  kat. do  lat  10  sposobem  
dowolnym.
System rozgrywek: zgodnie z zasa-
dami TENIS 10
Weryfikacja: 23.02.2013r.  6 – 9 lat: 
do godz. 10.30 ;   do lat 10 – do godz. 

14.00  (wcześniejsze  zgłoszenie) 
Nagrody: zgodnie z zasadami TENIS 
10, upominki dla każdego uczestni-
ka turnieju
Wpisowe: zgodnie z zasadami TE-
NIS 10
Dyrektor turnieju: Grzegorz Jasiński 
tel. 889 243 100

PROSZĘ  PAMIĘTAĆ  O  WAŻ-
NYCH  BADANIACH  LEKAR-
SKICH

POZIOM FORMAT PUNKTACJA KORT NAGRODY

NIEBIESKI         
6 LAT PIŁKA 

GĄBKA/CZERWONA

gry wyłącznie 
w grupach bez 
konieczności 

wyłaniania zwycięzcy

1 tie break do 7
8-9 m x 5-6 m,     siatka 

0,80 m

Dyplomy, medale, ew. 
statuetki, za m-ca I-IV, 
upominki dla każdego 

uczestnika

CZERWONY     
7 - 8 LAT           

PIŁKA CZERWONA

gry wyłącznie 
w grupach bez 
konieczności 

wyłaniania zwycięzcy

1 super tie break,
2 tie breaki do 7

11-12 m x 5-6 m, siatka 
0,80 m

Dyplomy, medale, ew. 
statuetki, za m-ca I-IV, 
upominki dla każdego 

uczestnika

POMARAŃCZOWY 
9 LAT PIŁKA 

POMARAŃCZOWA

w grupach lub 
mieszany

1 set od 2:2, możliwy 
„NO AD” we 

wszystkich gemach

18 m x 6,5 - 8,23 m 
siatka normalna

Dyplomy, medale, ew. 
statuetki, za m-ca I-IV, 
upominki dla każdego 

uczestnika

ZIELONY      
10 LAT               

PIŁKA ZIELONA

w grupach, mieszany 
lub drabinka

1 lub 2 sety od 2:2, „NO 
AD” 3 set, super tie 

break  

18 m - pełnowym., 
siatka normalna

Dyplomy, medale, ew. 
statuetki, za m-ca I-IV, 
upominki dla każdego 

uczestnika

WILSON KIDS CUP ŁĘCZYCA OPEN 2013 
EDYCJA IV

PATRONAT  BURMISTRZA  MIASTA  ŁĘCZYCY
ORGANIZATOR:  MIEJSKI  MŁODZIEŻOWY  KLUB TENISOWY -  ŁĘCZYCA

WSPÓŁORGANIZATORZY: WILSON POLSKA, PZT, WZT,  URZĄD MIASTA ŁĘCZYCA

Przegrana AZS na 
wyjeździe

Czarni Kutno – reaktywacja?

Kutnowski Bal 
Sportowców w 2014? 

Zajęte miejsce w kategorii 
UCZEŃ KLAS I - III: 
I miejsce - Nowakowski Gracjan – kl. II a 
II miejsce - Błaszczyk Jakub – kl. I a 
III miejsce – Matusiak Bartłomiej – kl. 
III b 
Zwycięzcy otrzymali paletkę do tenisa 
stołowego (I miejsce), grę „Eurobiznes” 
(II miejsce), grę „Grzybobranie” (III 
miejsce) ufundowane przez Przewod-
niczącego Rady Gminy Piątek.
Zajęte miejsce w kategorii 
UCZEŃ KLAS IV - VI: 
I miejsce - Gałczyński Rafał – kl. VI b 
II miejsce - Kasica Kacper – kl. VI a 
III miejsce – Skowron Mateusz – kl. VI a 
Zajęte miejsce w kategorii 
RODZIC: 
I miejsce - p. Olejniczak Andrzej 
II miejsce - p. Zając Tomasz 
III miejsce – p. Nowakowski Adrian 
Zajęte miejsce w kategorii GIM-
NAZJALIŚCI: 

I miejsce - Tracz Patryk 
II miejsce - Olejniczak Paweł 
III miejsce – Gołek Piotr 
Zajęte miejsce w kategorii SYM-
PATYCY: 
I miejsce - Bartosik Bartosz 
II miejsce - Majchrzak Dawid 
III miejsce – Kasiński Łukasz 
Zwycięzcy I miejsca w kategorii: UCZEŃ 
klas IV - VI, RODZIC, GIMNAZJALIŚCI, 
SYMPATYCY otrzymali dyplomy i Pu-
chary Przewodniczącego Rady Gminy 
Piątek. Pozostali otrzymali dyplomy. 
Nagrody i puchary wręczali wraz z 
Panem Przewodniczącym Rady Gmi-
ny radni: wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Piątek pani Urszula Kacperska, 
pani Matusiak Anna, pan Zalewski Piotr.  
Rada Rodziców ufundowała uczest-
nikom sportowego spotkania zimne i 
gorące napoje, owoce, ciastka. 

tekst i foto: SP Piątek 

Rodzinny turniej tenisa 
stołowego
PIĄTEK
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OCTAVIA 
68700 brutt o, 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 brutt o, rok prod 2012, 1,4 TSI 90 kW/122KM, 
kolor brąz matt o, wersja wyposażenia Ambiti on, 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 brutt o/cena dla fi rm 89600 brutt o, rok prod 
2012, 2,0 TDI CR 125kW/170KM, kolor beż cappucciono, 
wersja wyposażenia Ambiti on, 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 refl ektory z funkcją adaptacji świateł AFS, 
climatronic

SKODA SUPERB COMBI 
cena  71200 brutt o, rok prod 2013, 1,4 TSI/92KW/125 
KM, kolor czarny, wersja wyposażenia Acti ve, 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 brutt o, 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), Climati c – klimatyzacja manualna

RAPID
59500 brutt o, rok prod 2013, 1,2 tsi 71kw/105 km, kolor 
szary plati n, 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 brutt o, rok prod 2012, 1,2 TSI 63KW/85KM, kolor 
błękit storm, Wersja wyposażenia Ambiti on + Mixx + 
Opti mum, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
Boczne poduszki powietrzne z przodu, ABS+MSR+Dual 
Rate, Immobilizer, Centralny zamek, Climati c – 
klimatyzacja manualna
 

ROOMSTER 
47900 brutt o, 1,2 62kw/85 km, rok prod 2012, kolor 
beż cappucciono, wersja wyposażenia  Ambiti on, 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 
15900 brutt o 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

OCTAVIA 
68700 brutt o, 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 brutt o, rok prod 2012, 1,4 TSI 90 kW/122KM, 
kolor brąz matt o, wersja wyposażenia Ambiti on, 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 brutt o/cena dla fi rm 89600 brutt o, rok prod 
2012, 2,0 TDI CR 125kW/170KM, kolor beż cappucciono, 
wersja wyposażenia Ambiti on, 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 refl ektory z funkcją adaptacji świateł AFS, 
climatronic

SKODA SUPERB COMBI 
cena  71200 brutt o, rok prod 2013, 1,4 TSI/92KW/125 
KM, kolor czarny, wersja wyposażenia Acti ve, 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 brutt o, 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), Climati c – klimatyzacja manualna

RAPID
59500 brutt o, rok prod 2013, 1,2 tsi 71kw/105 km, kolor 
szary plati n, 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 brutt o, rok prod 2012, 1,2 TSI 63KW/85KM, kolor 
błękit storm, Wersja wyposażenia Ambiti on + Mixx + 
Opti mum, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
Boczne poduszki powietrzne z przodu, ABS+MSR+Dual 
Rate, Immobilizer, Centralny zamek, Climati c – 
klimatyzacja manualna
 

ROOMSTER 
47900 brutt o, 1,2 62kw/85 km, rok prod 2012, kolor 
beż cappucciono, wersja wyposażenia  Ambiti on, 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 
15900 brutt o 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


