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str. 15Sport: Sukces MKLA

str. 7 str. 4
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Chcieli ich 
ogrodzić 
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Już dawno nie było takiej afery. Mieszkańcy od tygodnia nie 
rozmawiają o niczym innym, jak o rzekomym przesłuchaniu i 
aresztowaniu szefowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak 
było naprawdę?
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Niestety niechlubny, bo dotyczy 
przedłużającego się remontu. Od 
ponad miesiąca na drodze stoją  
barierki utrudniające kierowcom 
jazdę. Dlaczego się tam znalazły i 
co zabezpieczają?

Doszło tam do awarii. Przy dwóch 
studzienkach kanalizacyjnych zapa-
dła się droga mniej więcej na 10-15 cm. 

Musieliśmy to naprawić i przywrócić 
przepływ wody w kanalizacji. Nie 
były to proste prace i dlatego tak dłu-
go trwały. Miejsca zostały zasypane i 
ogrodzone. Gdy aura będzie korzyst-
niejsza utwardzimy teren, wylejemy 
asfalt i usuniemy barierki – informuje 
Jan Chucki, prezes PGKiM. - Koniec 
tych prac zaplanowaliśmy na kwie-
cień lub maj. 

(stop)

Twardy orzech do zgryzienia 
ma Rada Nadzorcza spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
która musi w krótkim terminie 
podjąć decyzję w sprawie kotłow-
ni przy ul. Konopnickiej. 

Przypomnijmy, że Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej 
spółdzielczą kotłownię chce prze-
jąć, w zamian za darmo ją wy-
remontować i położyć nową sieć 
ciepłowniczą pomiędzy blokami 
spółdzielni mieszkaniowej. 

Rada Nadzorcza pod koniec 
ubiegłego tygodnia rozpoczęła 
rozmowy w sprawie propozycji 
PEC. Dyskutowano o możliwo-
ściach sfinansowania remontu ko-
tłowni dzięki środkom zewnętrz-
nym, zastanawiano się nad zacią-
gnięciem kredytu. Konkretnej de-
cyzji nie podjęto. Roman 
Mio- duchowski, 

prezes „Łę-
czycanki”, 
z a p e w -
n i a ,  ż e 

spółdzielcy będą mieli możliwość 
wypowiedzenia się w sprawie 
kotłowni.

- Rada Nadzorcza reprezentuje 
spółdzielców i to jest normalne, 
że najpierw we własnym gronie 
dyskutujemy o propozycji PEC. 
Doszły mnie informację, że nie-
którzy spółdzielcy niepokoją się 
tym i podejrzewają nas o podej-
mowanie decyzji bez konsultacji z 
ludźmi. Na pewno tak nie będzie 
– słyszymy od szefa spółdzielni 
mieszkaniowej.

R. Mioduchowski nie ukrywa 
jednak, że sprawa wcale nie jest 
taka prosta. Najbliższe walne 
zebrania członków spółdzielni za-
planowane są dopiero na czerwiec. 
Decyzję trzeba podjąć dużo wcze-
śniej. Dlatego podczas rozmów w 
„Łęczycance” pojawił się pomysł 
zorgani- zowania 
r e f e - r e n -
dum. 

- To t a k i 

wstępny pomysł o którym na razie 
za wcześnie mówić. Być może pod-
jęta zostanie decyzja o organziacji 
wcześniejszego walnego zebrania, 
specjalnie, aby porozmawiać ze 
spółdzielcami o naszej kotłowni – 
mówi prezes spółdzielni. 

Zapytaliśmy szefa „Łęczycanki”, 
czy jest za oddaniem PEC-owi 
kotłowni?

- Nie jestem zwolennikiem od-
dania kotłowni. Raczej skłaniał-
bym się do zaciągnięcia kredytu 
na jej remont i wsparcia finanso-
wego z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Podczas posiedzenia wspólnego 
komisji Rady Nadzorczej dyskuto-
wano też o funduszu remontowym 
i zrealizowanych w ubiegłym roku 
inwestycjach. Krzysztof Urbański 
negatywnie ocenia wykonanie 
prac naprawczych. 

- Na remonty poszło masę pie-
niędzy a jakość wykonania jest 
fatalna – ocenia K. Urbański. - Wy-
stąpię o szczegółową analizę wy-
datków z funduszu remontowego.

- Nie mamy nic do ukry-
cia – odpowiada Ro-
man Mioduchow-
ski. - Pieniądze w 
spółdzielni nie są 
marnotrawione.

Dowiedzieli-
śmy się, że roz-
mowy w spra-
wie kotłowni 
będą kontynu-
owane w tym 
tygodniu. Na ra-
zie nie wiadomo, 
kiedy Rada 
Nadzorcza 
zdecyduje 
się na kon-
k r e t n y 
wariant, 
który ma 
z o s t a ć 
j e s z c z e 
przedys-
kutowany 
ze spół-
d z ie lca -
mi. 

(stop)

REFERENDUM W SPRAWIE KOTŁOWNI?
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Adwersarze w sporze o finanse spółdzielni, 

czyli Krzysztof Urbański (z lewej) i Roman 

Mioduchowski

Kotłownię 
„Łęczycanki” chce 
przejąć PEC

Na Słowackiego padł rekord
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ŁĘCZYCA
Iwona Porczyńska, kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, miała zostać wyprowa-
dzona w kajdankach z ośrodka. 
Następnie przesłuchana i areszto-
wana. Taka informacja pojawiła się 
w mieście ponad tydzień temu. Lo-
tem błyskawicy sensacyjna wieść 
rozeszła się po Łęczycy. Dotarła 
nawet do burmistrza, radnych, 
policjantów i do prokuratury.

Do „Reportera” w tej sprawie za-
dzwoniło kilkunastu mieszkańców. 
Pytano nas, czy to prawda. Miesz-
kańcy poprosili o zajęcie się tym 
bulwersującym tematem. Pierwszy 
telefon dziennikarz wykonał do sa-
mej zainteresowanej, czyli szefowej 
ośrodka pomocy. Było to w ubiegłą 
sobotę.

- Pierwsze słyszę o tym, abym 
została aresztowana – powiedziała 
nam wówczas Iwona Porczyńska, 
która jeszcze kilka dni temu plotkę 
potraktowa- ła jako 
g ł u p i 
żart.

Niestety, plotka zaczęła żyć wła-
snym życiem. Grono osób mówią-
cych o aferze w MOPS stawało się 
coraz większe. Żart już nie był taki 
zabawny a kierowniczka ośrodka 
pomocy znalazła się w bardzo 
kłopotliwej sytuacji. Do tego stop-
nia, że postanowiła z problemem 
pójść do bur-
mistrza.

- Poszłam 
do m ag i-
stratu, aby 
w y jaśn ić 
z panem 
Olszew-
skim całą 
tę niewy-
obrażalną historię. Burmistrz już 
wiedział o moim rzekomym aresz-
towaniu. Też dotarły do niego te ab-
surdalne informacje – usłyszeliśmy 
od kierownik Porczyńskiej.

Informacje nasz dziennikarz 
zweryfikował w komendzie policji 
i prokuraturze.

- Nic mi nie wiadomo, aby pani 
Porczyńska została aresztowana – 
poinformowała nas Agnieszka Ci-
niewicz, rzecznik policji w Łęczycy. 

W prokuraturze rejonowej – jak 
się dowiedzieliśmy – również spra-
wa szefowej MOPS była komento-
wana. 

- Słyszeliśmy o tym. Mój kolega, 
który wrócił z miasta powiedział mi, 
że podobno kierowniczka ośrodka 
pomocy została w kajdankach wy-
prowadzona z MOPS. Miała zostać 
aresztowana także skarbniczka a 
pomieszczenia ośrodka przeszu-
kane. Sprawa miała być prowadzo-

na przez Centralne Biuro 

Śledcze. Brzmiało to nieprawdopo-
dobnie. Później zaczęli wydzwaniać 
dziennikarze – mówi Monika Piłat, 
szefowa prokuratury rejonowej. 

W naszej obecności I. Porczyńska 
zadzwoniła do prokuratury.

- Mam już dosyć tych komen-
tarzy w mojej sprawie. Niech 

pan i powie 
konkretn ie, 
czy przeciw-
ko mnie jest 
prowadzone 
jakieś postę-
p o w a n i e? 
Przecież to 
a b s u r d  – 
mówiła do 

prokurator mocno zdenerwowana 
szefowa MOPS.

Iwona Porczyńska nie ukrywa, że 
plotka, która na początku wydawała 
się marnym dowcipem, kosztowała 
ją sporo zdrowia. 

- Ze względu na moją pracę jestem 
twarda psychicznie. Ale wszystko 
ma swoje granice. Serce mnie boli, że 
w Łęczycy opowiadane są tak nie-
samowite historie na mój temat. A 
jeszcze bardziej to rani, że tak dużo 
osób było skłonnych w to uwierzyć 
– mówi poszkodowana.

Zapytaliśmy w ośrodku pomocy 
o to, czy wiadomo, kto wymyślił 
całą historię z aresztowaniem i 
kajdankami.

- Z tego co zdążyłam ustalić, 
plotka została puszczona w 
miasto przez podopiecznych 
MOPS. Zrobili to z zemsty, bo 
nie otrzymali wsparcia finanso-
wego, które im się nie należało. 
Po prostu nie spełnili wymaga-
nych kryteriów. Rozmawiałam 
już w tej sprawie z radcą praw-
nym. Zastanawiałam się nawet 
nad sprawą sądową o pomówie-
nie, ale jeszcze ostatecznej decy-
zji nie podjęłam – mówi Iwona 

P o r -
czyńska. 

Dowiedzielismy się, 
że podopieczni 
MOPS wpadli na 
pomysł o aresz-
towaniu, gdy 
zobaczyli kie-
rownik Porczyń-
ską wychodzą-
cą w towarzy-
stwie policji 
z ośrodka. 
To, że do 
M O P S 

przy-
chodzą policjanci nie jest niczym 
nadzwyczajnym. Akurat niedawno 

strażnicy miejscy i funkcjona-
riusze policji razem z pracow-
nikami ośrodka sprawdzali 
w mieście miejsca w których 
mogą przebywać bezdomni. 
O tej akcji pisaliśmy już w 
„Reporterze”.

(stop)

NIESAMOWITA 
HISTORIA

Co wydarzyło się w MOPS?

W mieście szeroko 
komentowana była 
rzekoma akcja 
Centralnego Biura 
Śledczego

Iwona Porczyńska 
doniesieniami na swój 
temat jest mocno 
zbulwersowana. W tej 
sprawie zadzwoniła do 
miejscowej prokuratury

Wiadomości o 
aresztowaniu 
kierownik ośrodka 
miały pochodzić 
od podopiecznych 
MOPS

Informacja ws. szefowej MOPS dotarła do prokuratury 

rejonowej w Łęczycy. „Te wiadomości były szokujące i trudno 

było w nie uwierzyć” - mówi Monika Piłat
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Europejskie Centrum Odszkodowań
Masz problem z firmą ubezpieczeniową?

Może miałeś wypadek?
• Kompleksowa i bezpłatna pomoc prawna dla osób poszkodowanych 
w wypadkach oraz ich rodzin.
• Działamy na terenie Unii Europejskiej, pomagamy odzyskać  odszko-
dowania za zdarzenia do 20 lat wstecz.
• Bezpłatnie podejmujemy wstępne działania w zakresie oceny wyda-
rzenia.

Jeżeli:
• miałeś wypadek komunikacyjny, 
• popełniono błąd w sztuce lekarskiej,
• miałeś wypadek w miejscu pracy, w gospodarstwie rolnym,
• upadłeś na śliskiej lub nierównej nawierzchni,
• zmarł Ci ktoś bliski wskutek wypadku.

ZADZWOŃ: 691-120-278
BEZPŁATNE DORADZTWO!

Jak tak można – wściekał się prze-
chodzień, który został ochlapany 
przez przejeżdżający samochód na 
ulicy Ozorkowskiej. Niestety, takich 
przypadków jest w mieście bardzo 
dużo. Niewielu mieszkańców wie, że 
ochlapanie jest wykroczeniem a nawet 
przestępstwem. 

Oblanie przez kierowcę niewątpli-
wie wiąże się ze stratami związa-
nym nie tylko z wypraniem zabru-
dzonych ubrań, ale często na tyle 
komplikuje sytuację przechodnia, 
że prowadzi do wiele większych 
strat, w tym finansowych.

Aby uzyskać odszkodo-
wanie za ochlapanie przez 

kierowcę, należy spełnić pewne 
warunki. 

W przypadku udowodnienia, że 
ochlapanie pieszego jest wynikiem 
umyślnego działania kierowcy i do-
szło do uszkodzenia lub zniszczenia 
odzieży wartości nie większej niż 
250 zł - taki czyn jest wykroczeniem. 
Jeśli poczynione szkody przekraczają 
tą wartość - mamy do czynienia z 
przestępstwem ściganym z art. 288 
kodeksu karnego.

Pierwszą czynnością jaką powinien 
uczynić ochlapany pieszy to zapamię-
tanie, a najlepiej zapisanie numeru re-
jestracyjnego ochlapującego nas pojaz-
du. Z numerem rejestracyjnym należy 
udać się na policję. Policjanci powinni 
znaleźć kierowcę i skontaktować go z 

osobą poszkodowaną. Ma to na celu 
ugodowe załatwienie sprawy, dojście 
do porozumienia w kwestii zwrotu 
pieniędzy za zniszczone ubrania lub 
kosztu ich wyprania.

Jeżeli kierowca nie zechce przystać 
na rozwiązanie kompromisowe, ochla-
pany pieszy ma możliwość wystąpie-
nia z pozwem do sądu cywilnego.

Kierowca może za ochlapanie zostać 
ukarany mandatem w wysokości od 
20 do 500zł. 

Oczywiście pomimo ostrożnej jaz-
dy, często kierowca nie może uniknąć 
ochlapania przechodniów. Przykła-
dem może być głęboka, zalana wodą 
dziura w jezdni.

(stop)

Pojawienie się „Reportera” wy-
wołało dużą konsternację związ-
kowców. 

- A skąd pan się dowiedział o 
naszym zebraniu – dopytywali 
pracownicy szpitala. - Nie może 
pan w nim uczestniczyć, to nasze 
wewnętrzne sprawy. 

Przed zamknięciem drzwi dla 
prasy udało nam się porozmawiać 
z Marcinem Stasiakiem, przewod-
niczącym związku zawodowego 
pracowników ochrony zdrowia. 

- Byłbym daleki od wyciągania 
wniosków, że zebranie ma charak-
ter tajny – usłyszeliśmy. - Człon-
kowie związku nie zgodzili się na 
to, aby dyskusji przysłuchiwał się 
dziennikarz, ponieważ jest to spo-
tkanie sprawozdawczo-finansowe. 
Będzie wybierany nowy zarząd i 
przewodniczący związku.

Marcin Stasiak poinformował 
nas, że zebranie nie zostało zwołane 
w trybie pilnym. Musiało się odbyć 
po 5 latach kadencji. Jak przewod-
niczący skomentował telefon do 
redakcji?

- Domyślam się, że wasza Czytel-
niczka to była pracownica oddziału 
rehabilitacji, która została wytypo-
wana do zwolnienia. Ta pani była 
w poprzedniej kadencji członkiem 
zarządu i podważa decyzję o zwol-
nieniu. W tej chwili przebywa na 
zwolnieniu chorobowym. Muszę 
podkreślić, że związek nie wyraził 
zgody na jej zwolnienie. Dodam 
jeszcze, że nasza dyskusja podczas 
zebrania nie dotyczyła ruchów 
kadrowych w szpitalu – mówi M. 
Stasiak, który ponownie został wy-
brany przewodniczącym związku 
zawodowego. 

(stop)

Tajna narada w szpitalu
Nasz dziennikarz nie mógł uczestniczyć w 
zebraniu związku zawodowego pracowników 
ochrony zdrowia, które zostało zorganizowane 
w podziemiu szpitala. Wcześniej o takim 
spotkaniu poinformowała nas Czytelniczka, 
która twierdziła, że przewodniczący związku 
może znaleźć się w nie lada opałach. 

ŁĘCZYCA

Marcin Stasiak 
ponownie został 
przewodniczącym 
związku 
zawodowego 
w łeczyckim 
szpitalu. 
Zapewniał, 
że zebranie 
związkowców nie 
było tajne. Pomimo 
tego dziennikarz 
nie mógł 
przysłuchiwać 
się dyskusji

Spotkanie odbyło się 
w piwnicy ZOZ

Ochlapani piesi narzekają na kierowców
ŁĘCZYCA

Niekiedy kierowca nie 
ma możliwości ominięcia 
dziury wypełnionej wodą

Przechodzień został 
ochlapany na ul. 
Ozorkowskiej
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• drewno kominkowe • dąb - 200 • olcha - 160

KAMYX
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73 Łęczyca

ułożone drewno na palecie!
723-131-012

ŁĘCZYCA

To się w głowie nie mieści, jak 
jesteśmy traktowani – mówią 
mieszkańcy tzw. baraków, czyli 
budynków socjalnych przezna-
czonych dla najuboższych. Nasi 
sąsiedzi wpadli nawet na pomysł, 
aby nas ogrodzić murem.

Lokatorzy trzech parterowych 
budynków socjalnych przy ul. Ko-
palnianej czują się pokrzywdzeni. 
Nie mogą zrozumieć, dlaczego 
inni traktują ich jak ludzi drugiej 
kategorii. 

- Jak można wpaść na pomysł, 
aby nasze domy ogrodzić murem. 
Mieszkańcy pobliskiego osiedla 
„Kleks” chcieli stworzyć dla nas 
getto. Traktują nas jak margines 
społeczny, rozpowiadają, że miesz-
kają tu sami pijacy, złodzieje, kry-
minaliści. Ale przecież w każdym 
stadzie znajdzie się jakaś czarna 
owca. Czy w blokach nie mieszkają 
ludzie, którzy nadużywają alkoho-
lu? - pyta Aneta Kaczmarek.

Pani Aneta ma czworo dzieci. 
Rozżalona matka twierdzi, że to 
właśnie najmłodsi najbardziej cier-
pią z powodu nietolerancji innych.

- Moja najstarsza córka ma 15 lat – 
słyszymy. - Bardzo często mi mówi 
o tym, że w szkole jest dyskrymi-
mowana. Dzieciaki jej dokuczają, 
tylko dlatego, że mieszka w bara-
kach. To bardzo przykre, ale nawet 
nauczyciele traktują nasze dzieci 
inaczej niż pozostałych uczniów, z 
tzw. normalnych domów. 

Lidia Grzelak, kolejna lokatorka 
baraków, nie może się powstrzy-
mać od negatywnych komentarzy 
w stosunku do mieszkańców po-
bliskiego osiedla.

- Ten pomysł z murem mocno 
nam wszystkim zapadł w pamięci 

– mówi pani Lidia. - Ludzie są pod-
li. Czego się boją? Że zarazimy ich 
biedą? Staram się stworzyć dla 
dzieci normalny dom, pomimo 
trudnych warunków. Wszyscy 
o nas zapomnieli, wła-
dze miasta kompletnie 
nie interesują 
się tym jak 
żyjemy. 

D z i e c i 

często chorują. Baraki są zawilgo-
cone, niedocieplone a czynsz każą 
nam płacić. 

Słowa L. Grzelak potwierdza pan 
Damian. 

- U mnie w lokalu grzyb jest na 
ścianach i suficie. Boję się o zdrowie 
4-letniego synka. Dach przecieka. 
Warunki są tu katastrofalne. Chyba 
w mieście myślą, że tacy jak my 
mogą tak żyć. Zła opinia o lokato-
rach baraków nie jest sprawiedliwa. 
Los jest nieraz okrutny. Nieszczę-
ście, utrata pracy, choroba może 
dotknąć każdego. Przecież nie 
jesteśmy trędowaci. Nie potrzeba 
budować murów. 

Co na to mieszkańcy osiedla 
„Kleks”, którzy – jak zapewniają 
lokatorzy baraków – żądali usta-
wienia ogrodzenia wokół budyn-
ków socjalnych?

- Ja tam nic nie wiem o tym, aby 
kiedykolwiek z naszego osiedla 
ktoś mówił o jakimś murze. Oczy-
wiście takie sąsiedztwo do przy-
jemnych nie należy. W barakach 
jest brud, pełno szczurów a nasze 
bloki blisko. Jakieś choróbsko stam-
tąd szybko może się przenieść na 
osiedle – usłyszeliśmy od jednej z 
mieszkanek „Kleksa”, która wolała 
pozostać anonimowa. 

(stop)

Aneta Kaczmarek 
powiedziała nam, że dzieci 
są dyskryminowane w 
szkołach tylko dlatego, że są 
z baraków

Wielodzietna rodzina 
zawsze była moim 
marzeniem – mówi 
Lidia Grzelak. Szkoda 
mi tylko, że sąsiedzi 
z „Kleksa” traktują 
nas jak ludzi drugiej 
kategorii

Chcieli nas ogrodzić. 
Traktują nas jak zarazę...

– Lokatorzy pobliskich 
bloków chcieli nas 
ogrodzić murem 
– słyszymy od 
mieszkańców baraków
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” 
w Łęczycy

ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na uzyskanie 

pierwszeństwa ustanowienia odrębnej 
własności lokalu dla:

• lokal mieszkalny nr 50 przy ul.M.Konopnickiej 9 w Łę-
czycy, o powierzchni użytkowej 43,97 m2, składający się 
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z  wc (wspólne) i przedpokoju.
Lokal usytuowany jest na III piętrze. Do lokalu przynależy 
piwnica o pow. 4,26 m2. Cena wywoławcza 90.400,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% wartości  lokalu, tj. 9.040,00 zł w kasie 
Spółdzielni do dnia  11 marca 2013 r. do godz.15.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r o godz.13.00 w 
siedzibie Spółdzielni przy ul.M.Konopnickiej 11A pokój nr 4.

Wygrywający ponosi koszty aktu notarialnego i założenia księgi 
wieczystej.

Powyższy lokal można będzie obejrzeć w dniach  06 -07 marca 
2013 r  w godz. 12.00-15.30. lub uzgodnić termin z administracją 
Spółdzielni pod nr telefonu 24-388-23-59.
Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w siedzibie 
Spółdzielni – pok.nr 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, 
lub telefonicznie pod nr 24-388-23-62.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dla mieszkańców ul. Staro-
miejskiej ta informacja na pewno 
będzie sporą i niemiłą niespo-
dzianką. Właściciel składu węgla 
postanowił nie opuszczać terenu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej i dalej 
prowadzić biznes na komunal-
nym placu. Prezes PGKiM, który 
wydzierżawia teren, zapewnia, 
że prowadzi rozmowy z przedsię-
biorcą w sprawie przeprowadzki. 

Skład węgla od samego począt-
ku wzbudzał kontrowersje wśród 
mieszkańców ul. Staromiejskiej. 
Właściciele domów jednorodzin-
nych na osiedlu Waliszew skarżyli 
się na – ich zdaniem – uciążliwą 
działalność składu. Mieszkańcy 
narzekali na hałas i czarny pył. Za-
żądali likwidacji składu węgla przy 
ich ulicy. Skład miał się wyprowa-
dzić z terenu PGKiM z końcem tego 

Skład węgla nie do ruszenia
ŁĘCZYCA miesiąca. Już wiadomo, że takiej 

przeprowadzki nie będzie.
- Dla mnie to też spore zaskocze-

nie – twierdzi Jan Chucki, prezes 
PGKiM w Łęczycy. - Prezes firmy 
dzierżawiącej od nas plac na potrze-
by składu węgla zakwestionował 
legalność wypowiedzenia umowy. 
Usłyszeliśmy, że jego zdaniem wy-
powiedzenie umowy dzierżawy 
jest nieskuteczne, ponieważ nie było 
w umowie zapisów w jakich oko-
licznościach taką dzierżawę można 
wypowiedzieć. Tym samym prezes 
zakwestionował aneks do 
umowy w którym były 
zapisy o wypowie-
dzeniu umowy z 
okresem trzech 
miesięcy.

Co teraz? 
Szef przed-
siębiorstwa 
komunalne-
go powie -

dział nam, 
że sprawa 

jest skompli-
kowana i nie 

b ę d z ie  ł a t wo 
skłonić zarządzają-

cych składem do opusz-
czenia terenu. Czy takiej sytuacji 
można było wcześniej zaradzić? 
O tym rozmawiają prawnicy. 
Dziwne wydaje się to, że z terenu 
komunalnego, pomimo czasowej 
umowy, nie można wyprosić 
dzierżawcy. 

- Chciałbym w tym tygodniu spo-
tkać się z prezesem firmy i porozma-
wiać o problemie. Niewykluczone, że 
jeśli nie dojdziemy do porozumienia 
to sprawa trafi do sądu. Wolałbym 
jednak tego uniknąć. Koszty takiego 
procesu mogą być spore. 

Jan Chucki zapewnia, że pamięta 
o skargach mieszkańców ul. Staro-
miejskiej na skład węgla. Postano-
wiliśmy na miejscu porozmawiać 
z pracownikami składu i zapytać o 
ewentualną przeprowadzkę.

- Z tego co wiem, to szef ma upa-

trzony jakiś inny teren w Łęczycy 
na skład węgla – usłyszeliśmy. - Nie 
wiem, kiedy się przeprowadzimy. 

Pracownik składu w naszej 
obecności zadzwonił do swojego 
kierownika. Informacji o nowym 
terenie i terminie przeprowadzki 
jednak nie uzyskaliśmy. 

Warto dodać, że skład węgla 
regularnie płaci PGKiM pieniądze 
z tytułu dzierżawy. Pomimo praw-
nych przepychanek przedsiębior-
stwo komunalne wciąż liczy zyski. 

(stop)

Kłopotliwi działkowicze
ŁĘCZYCA

Po naszym ubiegłotygodnio-
wym artykule o działkowcach, 
którzy przez cały rok mieszkają w 
altankach, do redakcji zadzwonił 
Jan Łuczak, prezes ogródków Irys 
przy ul. Ozorkowskie Przedmie-
ście. 

- Mamy naprawdę spory kłopot 
z tymi ludźmi – usłyszeliśmy. 
- Nie płacą za prąd i wodę. Za-
ległości w przypadku każdego 
z tych ogródków wynoszą już 

ponad tysiąc złotych. Jeżeli dalej 
będziemy mieli takie problemy, 
to skreślimy tych działkowców z 
listy. Wówczas będziemy mogli 
odebrać im działki. 

Prezes przyznał, że problem z 
całorocznymi lokatorami został 
zauważony nie tylko w „Reporte-
rze”, ale również podczas niedaw-
nej wspólnej akcji pracowników 
MOPS, policji i straży miejskiej. 

- To była pierwsza taka akcja 
mająca na celu przeanalizowanie 
ile osób bezdomnych jest na terenie 

Łęczycy. Oprócz pustostanów od-
wiedzono też ogródki działkowe. 
Rozumiem, że ci ludzie nie mają 
gdzie się podziać, ale nie może być 
tak, że przez ich osobiste problemy 
i życiowe dramaty mamy zaległo-
ści finansowe. Dobrze, że sprawa 
została nagłośniona – mówi J. 
Łuczak. 

Działkowcy, którzy przez cały 
rok mieszkają w altankach, za-
pewniają, że spłacą wszystkie 
zaległości.

(stop)

Działkowicze 
zobowiązali 
się do spłaty 
wszystkich 
zaległości
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ŁĘCZYCA
Ponad miesiąc starsza pani cze-

kała w szpitalu na przyjazd syna. 
Za każdym razem, gdy pracowni-
cy szpitala dzwonili do jedynaka 
z prośbą o przyjazd, słyszeli, że 
nie jest to możliwe. Syn przeby-
wał za granicą i tłumaczył, że nie 
może zrezygnować z intratnej i 
dobrze płatnej pracy. 

Jak się dowiedzieliśmy coraz 
częściej synowie lub córki oddają 
chorych rodziców do szpitala a 
później w ogóle nie interesują się 
losem rodziców. Dlaczego tak się 
dzieje, czy to znak naszych czasów 
– pogoni za pieniądzem, upadkiem 
wartości?

- Moim zdaniem takie podstawo-
we wartości wynosi się z domu, w 
tym obowiązek opieki nad rodzica-
mi. Przecież to całkiem naturalne, 
że najpierw my potrzebujemy po-
mocy naszych rodziców a później 
te role się odwracają. Niestety nie-
którzy nie przejmują się schorowa-
nymi rodzicami i boją się zaopieko-
wać starszym człowiekiem – mówi 
Anna Mroczkowska, ordynator 
oddziału wewnętrznego.

Średnio w ciągu roku do szpitala 
trafia 40-50 „niechcianych” przez 
najbliższych pacjentów. Lekarze 
do dziś wspominają starszą, scho-
rowaną mieszkankę, która do szpi-
tala została przywieziona razem z 
listem od swojego syna.

- Ta pani była ledwo przytomna. 
W kieszeni znaleźliśmy list od syna 
w którym napisał, że zgadza się, aby 
matka po leczeniu została od razu 
przetransportowana do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. Wiele 
razy kontaktowaliśmy się z synem 
i namawialiśmy go na przyjazd do 
Łęczycy. Za każdym razem była 
odmowa. Syn tłumaczył, że jest w 
Glasgow i przyjechać nie może ze 
względu na dobrze płatną pracę. 
Starsza pacjenta była w szpitalu 
ponad miesiąc, zanim załatwilismy 
wszystkie formalności związane z 
przeniesieniem jej do Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego – wspomina 
ordynator Mroczkowska. 

Grażyna Szewczyk, pielęgniar-
ka oddziałowa, powiedziała nam, 
że w szpitalu został już wypra-
cowany system związany z „nie-
chcianymi” pacjentami.  - Po kilku 
dniach pobytu w szpitalu takiego 

pacjenta rozmawiamy z synem lub 
córką i mówimy o możliwościach 
dalszej pomocy choremu. Może to 
być ZOL lub pomoc pielęgniarek w 
ramach ambulatoryjnej opieki dłu-
goterminowej. Pielęgniarki przycho-
dzą wtedy do domu chorego. Jeste-
śmy już wyczuleni na takie sprawy 

i wiemy, kiedy najbliżsi obawiają się 
obowiązków wynikających z opieki 
nad chorą matką lub ojcem. 

Dr Anna Mroczkowska przy-
pomina sobie również pacjentkę, 
która w szpitalu czekała ponad 
tydzień na wizytę synów. 

- Miała ich dwóch. Ale żaden 

z nich nie chciał przyjechać do 
chorej matki. Przerzucali się odpo-
wiedzialnością. Naprawdę takie 
sytuacje zapadają w pamięć. To 
przykre, że są ludzie dla których 
ważniejsza jest ich własna kariera 
od życia rodziców.

(stop)

PRACA WAŻNIEJSZA 
OD MATKI

Coraz częściej starsi 
pacjenci szpitala czekają 
tygodniami na wizytę 
swoich dzieci

Na zdjęciu 
ordynator Anna 
Mroczkowska 
(z lewej) i 
oddziałowa 
Grażyna 
Szewczyk
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Ferie w mieście nudne nie były...
Niestety to już koniec ferii. Dzieci, 

które nigdzie nie wyjechały, na brak 

wrażeń narzekać nie mogły. Ośrodki 

kultury, biblioteki, szkoły przygotowały 

atrakcyjną ofertę. Można było na 

przykład uczestniczyć w ciekawych 

doświadczeniach, które łączyły zabawę z 

nauką. W domu kultury w Łęczycy można 

było się dowiedzieć jak uzyskać prąd z 

cytryny, lub dlaczego plastikowa linijka 

po potarciu przyciąga skrawki papieru. 

W Grabowie dzieci odwiedzili rycerze. 

Opowiadali o turniejach, prezentowali 

zbroje. Były warsztaty plastyczne, 

pokazy iluzji, konkursy karaoke, 

wycieczki do łódzkich kin i kręgielni.
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Ferie w mieście nudne nie były...
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 25: Kiedy gniew zawładnie Tobą, trzymaj język za zębami

ROZMAITOŚCI

Pyszna pomidorówka z serkiem topionym
Składniki: 1,5 l wywaru mięsno-warzywnego, sło-
iczek koncentratu pomidorowego, puszka krojonych 
pomidorów (opcjonalnie), 2 kremowe serki topione 
(2x100 g), natka pietruszki, pieprz i sól, makaron 
muszelki lub ry
 
Przygotowanie:
Gwarancją dobrej zupy jest wywar. Możemy go przyrzą-
dzić na bazie mięsa i warzyw – marchewka, pietruszka, 
seler i por. Warzywa kroimy i wraz z mięsem gotujemy 
aż powstanie bulion. Następnie dodajemy pomidory z 
puszki i koncentrat, a na koniec serek topiony. Kiedy 
się rozpuści, dokładamy natkę pietruszki i doprawiamy 
do smaku. 

Schab ze śliwkami i morelami
Składniki: schab środkowy bez kości - 1 kg, suszone 
morele i śliwki - po 15 dag, wino białe - 4 łyżki, musztar-
da ostra - 1 łyżka, sól, pieprz, olej do smażenia, tłuszcz 
do formy

Przygotowanie:
Opłukane owoce zalać winem i odstawić na pół godzi-

ny. Umyty i osuszony schab przekłuć dwukrotnie na 
całej długości cienkim nożem. Natrzeć solą i pieprzem, 
a miejsca przekłucia wysmarować musztardą i włożyć 
w nie wymoczone w winie morele ze śliwkami. Mięso 
obsmażyć na patelni, przełożyć do wysmarowanej 
olejem lub smalcem brytfanny, wstawić na 10 min do 
mocno nagrzanego piekarnika, po czym zmniejszyć 
ogień i piec 50 min, skrapiając winem. Podawać na 
gorąco lub na zimno. 

Bananowy sen
Składniki: banan - 2 szt., 400 ml jogurtu śmietankowego, 
kieliszek likieru wiśniowego (lub soku), 200 ml lodów 
bakaliowych
Przygotowanie:
Banany obrać ze skórki, pokroić na plasterki, zaleć jo-
gurtem i zmiksować na gładką masę. Odlać 1/2 szklanki 
i zmieszać z likierem wiśniowym lub sokiem. Nałożyć 
krem do pucharków, na górę ułożyć lody, polać masą 
wiśniową.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Pierś drobiowa stanie się delikatna i krucha jeśli na-
moczysz ją w jogurcie lub mleku.

• Barszcz czerwony stracił podczas gotowania 
kolor? Obierz i zetrzyj na grubej tarce surowego 
buraka, połóż go na sitku i kilkakrotnie przelej 
ugotowanym barszczem. Odzyska klarowność i 
intensywny kolor.

Masz ciekawy przepis? Czekamy, wyślij na 
adres: biuro@reporter-ntr.pl
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25 luty
poniedziałek
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny

17:30  Piękne istoty
 dramat

20:00  Drogówka
 dramat

26 luty
wtorek
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny

17:30  Piękne istoty
 dramat

20:00  Drogówka
 dramat

27 luty
środa
15:30  Ralph Demolka 3D
 anim./familijny

17:30  Piękne istoty
 dramat

20:00  Drogówka
 dramat

28 luty
czwartek
Kino nieczynne!

01 marzec
piątek 
17:00  Tajemnica Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

02 marzec
sobota 
17:00  Tajemnica Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

03 marzec
niedziela
17:00  Tajemnica Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

Dziś na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Świnicach gościć będzie Jan Caban. Spotka się on z mło-
dzieżą, aby pomóc młodym ludziom w planowaniu swojej 
przyszłości. Projekt realizowany jest we współpracy ze 
świnickim Gimnazjum ramach ogólnopolskiej akcji Link 
do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera. Zapraszamy 
wszystkie młode osoby stojące przed dylematem, jak 
zaplanować swoją przyszłość. Spotkanie będzie miało 
miejsce w Gimnazjum sali nr 10 – na parterze, o godz. 
10:40. 

ŚWINICE WARCKIE

KUTNO

4 marca, godz. 16:00, koszt: 50 zł/m-c 
Balet, modern jazz i taniec współczesny dla 
dzieci
Rozpoczęcie zajęć tanecznych dla dzieci : balet, modern jazz i 
taniec współczesny. 4 marca darmowe lekcje pokazowe. Zaję-
cia będą się odbywać w poniedziałki (sala baletowa) od godz. 
16:00. Koszt: 50 zł/miesiąc. Informacje: Dorota Ciołkowska tel. 
504-927-481.
6 marca godz.18:00, wstęp wolny
Wernisaż 
Wernisaż wystawy pt. „Studenci Wydziału Technik Drzeworyt-
niczych i Książki Artystycznej ASP w Łodzi. Wystawa czynna 
do 15 kwietnia. 
6 marca, godz. 18:00, koszt: 50 zł/6 zajęć 
Taniec użytkowy dla seniorów 
Pierwsze zajęcia tańca użytkowego dla seniorów. Zajęcia będą 
się odbywać w środy w godz. godz.18.00-19.00 (sala baletowa). 
Koszt kursu: 50 zł od osoby za 6 zajęć. Informacje: tel. 504-927-481. 
7 marca, godz. 20:30, bilet: 80 zł 
„Histerie miłosne” - komedia lekko obycza-
jowa 
Spektakl Teatru Buffo w Warszawie. Na scenie KDK wystąpią 

aktorzy doskonale znani szerokiej publiczności: Magdalena 
Boczarska, Szymon Bobrowski i Bartłomiej Topa. 
Do 8 marca
Konkurs plastyczny „Ptasie powroty”
Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych, którego tematem 
są ptaki wracające do naszego kraju wraz z nadejściem wiosny. 
Prace należy składać do 8 marca w Bibliotece ekologicznej 
KDK, pokój 117.
9 marca
Popołudnie dla kobiet w kinie
W programie filmy: „Poradnik pozytywnego myślenia” i „Dzień 
Kobiet” oraz prezentacje firm kosmetycznych. 
21 marca, godz. 18:30, bilet: 65 zł 
„Zwariowany komisariat” – terapia śmiechem 
Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami, w gwiazdorskiej 
obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w 
przygranicznym miasteczku. 
28 marca, godz. 18.00, wstęp wolny
Strefa Wolnego Słowa i Obrazu 
W cyklu Strefa Wolnego Słowa i Obrazu spotkanie z reżyserem 
filmów dokumentalnych Jackiem Raginisem połączone z projek-
cją filmu „Mord założycielski”. Miejsce: kawiarnia KDK. 
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Dzięki organizacjom pozarządowym na-
sze życie – także społeczne - jest ciekawsze, 
bogatsze i pełniejsze. Ich codzienna, często 
trudna i mozolna praca to wypełnianie misji z 
myślą o dobru wspólnym. To uporczywe stara-
nia o jakość społecznego życia. Wypełniając 
zeznanie podatkowe, przekażmy im Nasz 1%. 
Zróbmy to z pożytkiem dla siebie, sąsiadów, 
wszystkich mieszkańców regionu! 

Uwaga Rolnicy! 
Firma AGROEXPERT Fidrysiak Grzegorz, Florianów 9,  
zaprasza na szkolenie w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.  
Dwudniowe szkolenie zakończone egzaminem i wyda-
niem zaświadczenia, które ma ważność 5 lat. Powyższe 
zaświadczenie jest niezbędne do programów pomoco-
wych składanych do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Koszt szkolenia 80 zł. Planowany najbliż-
szy termin szkolenia : marzec 2013 r.  
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 
lub SMS: 662 034 613 lub  
e-mail: grzegorz.fidrysiak@gmail.com 

KDK zaprasza wszystkie osoby 
powyżej 50 roku życia na zaję-
cia taneczne dla seniorów. Jeśli 
chcesz się poruszać, a aerobik to 
dla ciebie za wiele , to oznacza, że 
to są idealne zajęcia dla Ciebie! 
Zajęcia te, łączą elementy tań-
ca z ćwiczeniami kładącymi 
szczególny nacisk na prozdro-
wotne aspekty tańca i ruchu. 
Taniec ma wartości lecznicze, 
redukuje napięcie mięśniowe, 
poprawia układ krążenia i po-
karmowy. Dzięki tym zajęciom 
wyrobią sobie państwo koordy-
nację ruchów oraz zwiększą 
elastyczność stawów, a przy 
okazji poprawią sobie nastrój. 
Na naukę tańca nigdy nie jest 
za późno. Można dzięki niemu 
nawiązać nowe znajomości i 
przy okazji się odprężyć i od-
stresować. Co najlepsze! Nie 
potrzebujemy partnera, by na-
uczyć się tańczyć. To pierwsze 
zajęcia w Kutnie stworzone z 
myślą o seniorach. Założyciel-
ką zajęć jest Joanna Zielińska. 
Program zajęć:
- rozgrzewka

- ćwiczenia rytmiczne i gim-
nastyczne
- elementy tańca towarzyskie-
go (salsa, cha-cha, samba, 
walc, tango)
- taniec użytkowy
- taniec solo
- tańcew kręgu
- techniki oddychania
- techniki wyciszające
NAUKA NA TYCH ZAJĘ-
CIACH JEST ŁATWA I OD-
PRĘŻAJĄCA! KURS JUŻ 
TRWA! ZAPRASZAMY! ZA-
PISY: 723-319-518 - do godziny 
15.00 - j.zielinska90@interia.pl
Zajęcia odbywają się w Kut-
nowskim Domu Kultury:
GRAFIK ZAJĘĆ:
Poniedziałek- 15.00-16.00- sala 
baletowa 019
Czwartek - 15.30-16.30- nowa 
sala baletowa
Na zajęcia uczęszczamy raz 
lub dwa razy w tygodniu do 
wyboru przez kursanta.
Koszt: 25zł/miesiąc- 1 raz w 
tygodniu
40zł/miesiąc- 2 razy w tygo-
dniu

Zajęcia taneczne dla seniorów

Repertuar kina KDK
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PIERWSZY TAKI PROJEKT

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości rozpoczęła nabór 
wniosków o dotację w ramach 
Działania 8.1 „Wspieranie działal-
ności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”. W 
ramach naboru można pozyskać 
dotację na poziomie 500 000 zł 
na realizacje biznesowych pomy-
słów. Nabór potrwa do 1 marca. 
W ramach Działania 8.1 prze-
widziano dotacje w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej z prze-
znaczeniem na realizację projek-

tów polegających na świadczeniu 
e-usługi, przy czym projekty te 
mogą obejmować wytworzenie 
produktów cyfrowych koniecznych 
do świadczenia e-usługi. Projekty 
mogą być objęte wsparciem przez 
okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 
Wymaganym produktem projek-
tu kwalifikowanego do wsparcia 
jest przygotowanie, wdrożenie i 
świadczenie co najmniej jednej no-
wej e-usługi. Więcej informacji na 
stronie dofinansowaniedlafirm.pl

Młodzież gimnazjalna w ramach 
projektu „Na własne konto” rozwi-
jała swoje umiejętności handlowe i 
kształtowała zachowania pro-eko-
nomiczne. W zajęciach uczniowie 
poznawali zasady jakie rządzą 
ekonomią i handlem. W tym celu 
młodzi ludzie odwiedzali lokalnych 
biznesmenów. 

Pieniądze na e-biznes

UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ŚWINICE WARCKIE Młodzież wybrała się w odwiedziny 

do miejscowego przedsiębiorcy - PPHU 
Christobal. Uczestnicy projektu  poznali 
proces wytwarzania t-shirtów. Po zwie-
dzeniu zakładu produkcyjnego za-
proszono właścicielkę firmy do szkoły. 
Następnie uczniowie przystąpi-
li do gry „Fabryka książek”, gdzie 
sami podjęli się trudnego wyzwa-
nia zorganizowania swojego przed-
siębiorstwa tak, aby wykazało się 

ono największą produktywnością.  
Następnego dnia młdzież odwiedziła 
oddział Ludowego Banku Spółdziel-
czego. Dyrektor banku, Renata Ławni-
czak, z zadowoleniem przyjęła tak licz-
na grupę. W sali konferencyjnej odbyła 
się rozmowa na temat funkcjonowania 
banku. Po powrocie do szkoły ucznio-
wie rozpoczęli prace nad biznespla-
nem. Wśród pomysłów na działalność 
w gminie Świnice Warckie znalazły się: 
klubo- kawiarnia oraz salon piękności. 
Po przedstawieniu swoich pomysłów 
uczniowie przystąpili do rozwiązania 
układanki związanej z podstawowymi 
pojęciami z dziedziny finansów. 

Młodzi ludzie w ramach projektu 
„Na Własne Konto” rozpoczęli kolejny 
dzień od produkcji zabawek. Nie każde 

przedsięwzięcie podjęte przez uczniów 
przyniosło zyski, ale ich kreatywność 
zaskoczyłaby na pewno niejednego 
producenta. Następnie uczniowie po-
znali podstawowe pojęcia związane 
z bankowością. Stworzyli rynek bez 
pieniądza, gdzie wymiana odbywała 
się tylko na zasadzie ‘towar za towar’, 
dzięki temu dostrzegli wiele korzyści 
płynących z wprowadzenia pieniądza 
do obrotu. Uczestnicy podjęli się trud-
nego zadania zilustrowania funkcji 
Narodowego Banku Polskiego. Po krót-
kiej przerwie powstały też krzyżówki 

z wykorzystaniem pojęć bankowych.  
W ostatnim dniu projektu uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach - oszczę-
dzania i inwestowania pieniędzy 
nawet z własnego kieszonkowego. To 
również odczucie satysfakcji z realizacji 
własnych niewielkich marzeń, dzięki 
wytrwałości w dążeniu do własnego 
celu. Uczniowie uczyli się obliczania 
zysków z lokat w banku i wyboru 
najlepszych ofert. W tym dniu przygo-
towali hasła reklamujące oszczędzanie 
oraz opracowali budżety domowe.

Tekst i fot. UG
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Na dworzec PKS musiała przyje-
chać policja, aby rozstrzygnąć spór 
pomiędzy kierowcami Przedsiębior-
stwa Komunikacji Samochodowej a 
prywatnym przewoźnikiem Marqs. 
Kierowcy PKS twierdzą, że prywatny 
bus bezprawnie wjeżdża na dwo-
rzec skąd zabiera pasażerów. Przy 
kolejnej takiej próbie autobusy PKS 
przyblokowały busa. Doszło do ostrej 
wymiany zdań.

Właściciel Marqs-a tłumaczyć miał 
się, że wcale jego busy nie wjeżdżają 
na teren dworca, aby zabierać pasa-
żerów oczekujących na autobus PKS. 
Jak twierdził, busy jedynie przejeż-
dżają przez teren Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej, by 
skrócić sobie drogę. Poza tym – zda-
niem szefa prywatnej firmy przewo-
zowej – kierowcy PKS zbili w busie 
reflektor. 

- Potwierdzam, że było takie zdarze-
nie i że na miejsce musieli przyjechać 
funkcjonariusze, by rozstrzygnąć 
spór pomiędzy kierowcami – mówi 
Agnieszka Ciniewicz, rzecznik policji 

w Łęczycy. 
Policja ukarała mandatem kierowcę 

prywatnego busa. 
Nie jest to pierwsze zajście pomiędzy 

prywatnym przewoźnikiem a PKS 
w Łęczycy. Kilka tygodni temu w 

„Reporterze” szeroko opisywaliśmy 
zdarzenie w Piątku. Właściciel Marqs-a 
mówił nam wówczas, że o mały włos 
nie został przejechany na pasach przez 
autobus PKS. Tylko dzięki refleksowi 
miał uniknąć śmierci. Zupełnie ina-

czej wspominają wypadek w PKS. W 
przedsiębiorstwie są pewni, że właści-
ciel firmy Marqs specjalnie wtargnął na 
jezdnie i rzucił się na autobus. Sprawa 
trafiła do sądu. 

(stop)

Ostry konflikt między przewoźnikami. 

Interweniuje policja
ŁĘCZYCA

KUTNO KUTNO

KUTNO

ŁĘCZYCA

Na tym 
dworcu doszło 
do incydentu

Od dziś do 2 marca po raz ko-
lejny obchodzony jest “Tydzień 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”. W organizację 
obchodów - poza Ministerstwem 
Sprawiedliwości - aktywnie włą-
czyły się: Prokuratura Generalna, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Rzecznik Praw Dziecka, Komenda 
Główna Policji, Krajowa Rada Kura-
torów, Naczelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Rada Radców Prawnych, 
Komenda Główna Straży Granicz-
nej i Krajowa Rada Komornicza.

Zainteresowani będą mogli zgła-
szać się po pomoc do Ośrodków 
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem. W ośrodkach będą 
pełnione dyżury od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10:00 do 
18:00 oraz w sobotę w godzinach od 
10:00do13:00.

W naszym województwie po-
mocą dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem zajmuje się Sto-
warzyszenie Bezrobotnych i Osób 
Działających na rzecz Bezrobotnych 
„Wszyscy Razem – In Corpore” z 
siedzibą w Łodzi ul. Franciszkańska 
15 telefon 42 6397203 lub 42 656 20 40. 
W Komendzie Powiatowej Policji 
w Łęczycy w dniach 25 lutego - 2 
marca pomocy osobom pokrzyw-
dzonym udzielać będą policjanci w 
ramach wyznaczonych dyżurów od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 10.00 do 18.00, w sobotę od 
10.00 do 13.00.  

Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali 38-letniego sprawcę włama-
nia do garażu, skąd  mężczyzna 
zabrał elektronarzędzia na łączną 
sumę około 2400 złotych. W wyni-
ku podjętych działań mundurowi 
odzyskali część skradzionych 
przedmiotów.

Do zdarzenia doszło w nocy 
w miejscowości Adamowice na 
terenie gminy Kutno. Sprawca po 
zerwaniu kłódki zabezpieczającej 
wrota garażowe dostał się do środka 
pomieszczenia skąd ukradł elektro-
narzędzia - spawarkę transforma-
torową, młoty pneumatyczne, piły 
spalinowe, wiertarki oraz szlifierki. 
Właściciel straty oszacował na 

kwotę około 2400 złotych. Sprawą 
kradzieży zajęli się kutnowscy 
kryminalni. Po przeanalizowaniu 
zebranych materiałów dowodo-
wych policjanci wytypowali i za-
trzymali 38-letniego mieszkańca 
Kutna. Podczas prowadzonych 
przeszukań pomieszczeń wynaj-
mowanych przez podejrzanego, 
stróże prawa zabezpieczyli część 
skradzionych przedmiotów. Część z 
elektronarzędzi została znaleziona 
u rodziny sprawcy na terenie gminy 
Krośniewice oraz w kutnowskich 
lombardach. Odzyskane mienie już 
trafiło do prawowitego właściciela.

20 lutego 38-latek usłyszał zarzuty 
kradzieży z włamaniem. Grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

KPP w Kutnie

21 lutego w Komendzie Powia-
towej Policji w Kutnie odbyła się 
narada roczna podsumowująca 
wyniki osiągnięte przez kutnow-
skich policjantów w 2012 roku. W 

spotkaniu wziął udział I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Łodzi insp. Dariusz Manowiecki, 
kierownictwo kutnowskiej komen-
dy na czele z Komendantem Powia-
towym mł.insp. Janem Kuropatwą 
oraz zaproszeni goście. 

21 lutego w godzinach 14.00 – 22.00 
policjanci przeprowadzili akcję w ra-
mach działań prewencyjnych „Nielat”. 
Zadaniem policjantów było między 
innymi: zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w miejscach 
gromadzenia się nieletnich/małolet-
nich, ujawnianie zjawisk demoralizują-
cych, przeciwdziałanie przestępczości, 
ujawnianie przypadków sprzedaży, 
podawania, udostępniania alkoholu 

lub innych środków psychotropowych 
osobom małoletnim, jak też używanie 
ich przez wymienione osoby, reago-
wanie na każde zachowanie narusza-
jące porządek prawny. W efekcie w 
ramach działań wylegitymowano 39 
osób w tym 10 nieletnich/małoletnich, 
zatrzymano jedną osobę poszukiwaną, 
14 – latek został tego samego dnia do-
wieziony do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w związku z popeł-
nionymi czynami karanymi. 

KPP w Łęczycy

Zwłoki odnalezione w minioną 
niedzielę w rowie melioracyjnym 
w pobliżu Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Oporowskiej w 
Kutnie należą do 39-letniego pen-
sjonariusza, który w październiku 
roku ubiegłego oddalił się z tam-

tejszej placówki. Ciało rozpoznał 
opiekun prawny podopiecznego 
DPS oraz krewni. Wiele wskazuje 
również na to, że do tragedii doszło 
na skutek nieszczęśliwego wy-
padku. Makabrycznego odkrycia 
dokonał myśliwy. Zamarznięte 
zwłoki uległy już wcześniejszemu 
rozkładowi. 

Tydzień 
pomocy

Kradł elektronarzędzia Zwłoki pensjonariusza

Akcja „Nielat”

Uwaga na oszustów
Trwający obecnie proces cyfryzacji 
telewizji naziemnej jest okazją do uak-
tywnienia się oszustów podających 
się za przedstawicieli operatorów 
oferujących usługi w zakresie dostra-
jania odbiorników bądź tych, którzy 
będą proponować po atrakcyjnych 
cenach urządzenia do odbioru telewizji 
cyfrowej. Niestety korzystając z takich 
okazji , po wpłaceniu zaliczki możemy 
nigdy nie doczekać się właściwego 
urządzenia dlatego lepiej kupować 
w sprawdzonych sklepach. Fałszywi 
akwizytorzy powołując się na nie-
prawdziwe informacje mogą także 
nakłaniać, zwłaszcza osoby starsze, 
do podpisywania nowych umów abo-
namentowych, rzekomo niezbędnych 
do odbioru telewizji cyfrowej.Pierwsze 
wyłączenia sygnału analogowego 
nastąpiły w listopadzie 2012 roku. 
W województwie łódzkim będzie 
to następowało  czterech etapach: I 
etap – 19 marca, II etap-22 kwietnia, III 
etap-20 maja, IV etap – 17 czerwca 2013 
roku.W związku z takimi zagrożeniami 
Policja włącza się w kampanię informa-
cyjną, ze szczególnym naciskiem na 
prewencję kryminalną. Policjanci za 
pośrednictwem mediów ale i podczas 
bezpośrednich spotkań głównie z se-
niorami apelują, aby z rozwagą podcho-
dzić do promocyjnych ofert zakupów 
i podpisywania jakichkolwiek umów. 
Najbardziej narażoną grupą osób są 
ludzie starsi, samotnie mieszkający, 
którzy mogą stać się łatwym celem 
naciągaczy dlatego rozmawiajmy na 
temat z naszymi najbliższymi i wyczu-
lajmy na zagrożenia.

Narada roczna
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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

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

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 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

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, pracownik 

odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości 
w pomieszczeniach

P.U. „ROKA”
91 – 065 Łódź

ul. Ogrodowa  28B
tel. 42/634 78 80 

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:
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

Sprzedawca
Kandydata powinien wyróżniać się 

uczciwością pracowitością oraz 
sumiennością – odpowiedzialny będzie 

za obsługę kasy fiskalnej, lottomatu, 
komputera oraz sprzedaż towaru

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Wulkanizator/mechanik
Wykształcenie minimum zawodowe o 

specjalności mechanik samochodowy, stażysta 
pomagał będzie w pracach wulkanizatorskich i 

mechanicznych
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zasadnicze, stażysta 
odpowiedzialny będzie za obsługę klientów 

oraz obsługę kasy fiskalnej
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zawodowe, 

komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów, książeczka zdrowia

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Technik administracji
Wykształcenie średnie, wyższe lub w trakcie 

studiów
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 

zdolności manualne
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 

obsługa kasy fiskalnej, książeczka 
sanepid

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Magazynier
Wykształcenie minimum średnie, badania 

epidemiologiczno – sanitarne , do obowiązków 
stażysty należeć będzie przyjmowanie towaru i 

realizacja zamówień
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Księgowy
Wykształcenie minimum średnie 

ekonomiczne, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów, stażysta zajmował się będzie 

wprowadzaniem danych do rejestrów
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Do obowiązków stażysty należeć będzie 

obsługa klienta, kasy fiskalnej oraz zamawianie 
i przyjmowanie towaru

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

• prasowaczka
• doradca serwisowy
• główny księgowy
• robotnik drogowy-brukarz
• kierowca kat. C+E 
• laborant 
• monter instalacji wodno-kanalizacyjnej
• Pracownik gorzelni 

• Fakturzystka 
• 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
• dyplomowana higienistka stomatologiczna
• Specjalista d/s promocji projektu
• programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam dom 
mieszkalny w 
okolicach Świnic 
Warckich. Działka 
2400 m2, cena 159 000 
zł  tel: 512-340-626

Sprzedam mieszkanie 
54m2 I piętro, ul. 
Konopnicka 10B tel: 
605-260-244

Sprzedam 2,16 ha 
ziemia rolno-budowlana 
w miejscowości 
Wąkczew gm. Łęczyca. 
Tel:505-381-958

Wyróżnij się z 
AVON!

Zostań konsultantką 
AVON i kupuj 

kosmetyki nawet do 
40% taniej.

W katalogu 4 przy 
zamówieniu za min. 

200 zł modny różowy 
zegarek w prezencie. 

Tel. 607-908-531

Naprawa obuwia 
Łęczyca, ul. Zachodnia 
52 osiedle Medyk 

Pranie dywanów, 
kanap, narożników 
pokojowych i 
kuchennych, 
wersalek tapicerek 
samochodowych. 
Łęczyca tel: 503-107-
793

Sprzedam ciągnik 
Ursus C- 330. Ciągnik 
od pierwszego 
właściciela, stan 
bardzo dobry nie 
wymaga wkładu 
finansowego. Ciągnik 
mało używany 
służył jako trzeci w 
gospodarstwie, nowy 
rozrusznik i alternator. 
Aktualny przegląd i 
OC. Tel: 697-388-342 

 

Sprzedam rozrzutnik, 
stan bardzo dobry 
gotowy do pracy tel. 
697-388-342

 

Mam do sprzedania 
słomę pszenną, Góra 
Św. Małgorzaty. Tel: 
600 430 319

Sprzedam używaną 
sofę skórzaną z 
fotelem, meble w 
dobrym stanie. Tel: 
782-737-703

 

Sprzedam 10 tuneli 
foliowych o wym: 4m x 
30m tel. 605 696 501

Sprzedam 5 ton 
mieszanki zbożowej. 
Tel. 609 239 133

Sprzedam gable do 
buraków – cyklop tel: 
724 108 437
 

Sprzedam Talerzówke 
stan bardzo dobry 
mało używana tel. 724 
108 437

 

Sprzedam 30 ton pszenicy 
jarej. Tel. 601 322 665

Sprzedam siewnik, 
poznaniak. Tel. 
606 931 771 

Sprzedam 1 tonowy 
rozsiewacz nawozu 
marki kverneland. Stan 
maszyny bardzo dobry. 
Tel. 602 657 983
 

Sprzedam marchew 
ok. 4 ton. Tel. 722 063 
236

Sprzedam słomę w 
małych kostkach . Tel. 
726 889 039

Sprzedam sortownik 
elektryczny na arfę do 
ziemniaków, tel. 783 
668 926

 

Sprzedam prasę do 
słomy K442/1 , tel. 600 
887 981

 

Sprzedam ziemniaki , 
tel: 531 165 864 
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Drukarnia Łódź

SPORT

Powstały w miejscowości Pią-
tek oraz w Górze św. Małgorzaty. 
Budowa obiektów zakończyła się 
jesienią ubiegłego roku, jednak 
na oficjalne otwarcie nastąpi 1. 
marca. 

Władze obu gmin zdecydowa-
ły się, aby wspólnie urządzić ich 
uroczyste otwarcie. Świętowanie 
rozpocznie się w Piątku. Stamtąd 
uczestnicy udadzą się do Góry 
św. Małgorzaty. Odbędzie się 
poświęcenie boisk. Uroczystości 
otwarcia urozmaici występ arty-
styczny w wykonaniu uczniów z 
placówek oświatowych z terenu 
obydwu gmin. Uczniowie wy-
próbują też jakość nowych boisk 
podczas meczu piłki nożnej, 
który zainauguruje działalność 
boisk. Budowa jednego takiego 
obiektu to koszt około 1,1 mln 
złotych. 

W spalskiej hali lekkoatletycz-
nej odbyły się Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Lekkiej Atletyce. Wy-
startowało trzech zawodników z 
Młodzieżowego Klubu Lekkiej 
Atletyki w Łęczycy. Mistrzem 
Polski na dystansie 400 m został z 
czasem 47,31 s Grzegorz Sobiński. 
(MKLA Łęczyca), srebrny medal 
wywalczył Łukasz Domagała z AZS 
-  AWF i S Gdańsk(47, 73 s.), a brąz 
trafił do Marcina Grynkiewicza 
z LKS Pomorze Stargard(47,86 s).  
Ważne, że G. Sobiński wypełnił 
minimum PZLA na Mistrzostwa 
Europy w Goeteborgu i będzie 
reprezentował nasz kraj w starcie 
indywidualnym a także w sztafecie 
4x400 m. 

Srebrny medal z mistrzostw przy-
wiózł Maciej Kiendzierski, który 
uzyskał świetny rezultat, skacząc 
wzwyż 2,16 m. i zapewniając sobie 

tym samym tytuł wicemistrza kraju.  
Starty naszych zawodników ob-
serwowała dosyć spora grupa łę-
czyckich kibiców, z mamami me-
dalistów na czele. Startował rów-
nież Marek Szymański na dyst. 
400 m , ale odpadł w eliminacjach. 
Trener Mirosław Andrysiak komen-
tuje:

Były to najlepsze mistrzostwa w 
historii naszego klubu.Taki sam rezul-
tat uzyskaliśmy dwanaście lat temu, 
kiedy startował w naszych barwach 
dziesięciokrotny mistrz Polski senio-

rów w trójskoku Jacek Kazimierowski 
oraz olimpijczyk z Aten w skoku 
wzwyż Robert Wolski. Obaj wówczas 
uzyskali kwalifikację na Mistrzo-
stwa Europy. Tym razem udało się 
to tylko Grzegorzowi Sobińskiemu. 
Jego sukces godny jest tym bardziej 
uznania, gdyż tak naprawdę jest on 
wynikiem determinacji zawodnika. 
Grzegorz mimo że bardzo dobrze 
wypadł na Mistrzostwach Świata w 
ubiegłym roku nie został zakwalifi-
kowany do kadry narodowej przez 
co został pozbawiony szkolenia na 
obozach z zawodnikami reprezenta-
cji Polski. Całość przygotowań odbyła 
się w Łęczycy a za halę służył nam 
korytarz łęczyckiego Gimnazjum.
Ważnym elementem przygotowań 
jest tak zwana suplementacja, czyli 
zabezpieczenie zawodnika w odpo-
wiednie odżywki, które są niezbędne 
przy odbudowie organizmu po 
dużym wysiłku. Ponieważ mamy 
problemy finansowe zawodnik sam 

kupił niezbędne odżywki. Gdy jesz-
cze dodamy, że pracuje zawodowo 
w straży pożarnej i łączy pracę z 
wyczynowym treningiem to mamy 
obraz sportowca przez duże “S”. Nie 
powiódł się natomiast start na tym 
samym dystansie równie utalento-
wanemu Markowi Szymańskiemu. 
Marek w okresie przygotowawczym 
trenował podobnie jak Grzegorz 
bardzo mocno i wydawało się że 
będzie dobra forma, jednak dwa 
tygodnie przed Mistrzostwami 
Polski nastąpiło załamanie formy 
spowodowane najprawdopodob-
niej brakiem suplementacji [niski 
poziom białka i witamin]. Bardzo 
dobrze zadebiutował w kategorii 
seniorów Maciej Kiendzierski. 
Maciek, ubiegłoroczny junior, bez 
kompleksów walczył ze starszymi 
kolegami co zakończyło się srebr-
nym medalem. Gdyby nie kontuzja 
mięśnia dwugłowego na wysokości 
220 mógłby poważnie zagrozić naj-
lepszemu obecnie polskiemu skocz-
kowi Szymonowi Kiecanie. 

Tekst i fot: MKLA

Zespół opuścili Maciej Marciniak 
(wypożyczenie), Robert Czekalski, 
Michał Sobczak - wszyscy zagra-
ją w Nerze Poddębice, ponadto do 
ekipy Orła Parzęczew przejdzie 
Tomasz Czajkowski. Niestety trud-
na sytuacja finansowa klubu powo-
duje, że nie jest w stanie utrzymać 
najlepszych zawodników. Wia-
domo również, że klub otrzymał 
skromną dotację z Urzędu Miasta, 
która na pewno nie wystarczy 
na spokojne funkcjonowanie w 
rozgrywkach czwartoligowych. Do 
drużyny dołączyć mają bramkarz 
Turkowski, Góralczyk oraz Ko-
walski (wznowienie treningów), 
rozmowy prowadzone są jeszcze 
z kilkoma innymi piłkarzami. No-
wym trenerem Górnika Łęczyca 
został Grzegorz Brygier, dyrektor 
Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej. 

Sukces MKLA! 
Wywalczyli złoto i srebro
SPAŁA, ŁĘCZYCA

PIĄTEK, 
GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Nowe Orliki Zmiany w 
Górniku

Pieniądze na sport 

Terminarz rozgrywek
III LIGA ŁÓDZKO – MAZOWIECKA 

• Nazwa drużyny : MKS KUTNO
•  Miejsce zawodów : Stadion Miejski im. Henryka Tomasza Reymana, ul. 

Kościuszki 26
• Kalendarz:
1. 13 kwietnia (sobota) 2013r g.16.00 MKS Kutno – GKS Pogoń Grodzisk Maz.
2. 04 maja (sobota) 2013r g.17.00 MKS Kutno – KP Lechia 1923 Tomaszów Maz.
3. 18 maja (sobota) 2013r g.17.00 MKS Kutno – LKS Zawisza Rzgów 
4. 25 maja (sobota) 2013r g.16.00 MKS Kutno – OKS Start Otwock
5. 05 czerwca (środa) 2013r g.17.00 MKS Kutno – LKS Mazur Karczew
6. 15 czerwca (sobota) 2013r g.17.00 MKS Kutno – KS Legionovia Legionowo

Sparingowy remis
Ner Poddębice - Górnik Łęczyca

3-3 (3-1)
 

Hattricka zdobył dla Górnika Jakub Woźniak
Górnik: Żemigała A. - Maśliński, Żemigała R., Stajewski, 
testowany z Ostrów, Laskowski, Olczak, Witak, Kierus, 

Pałczyński, Woźniak.

na zmiany wchodzili: Magnuski (Witonianka), Szymczak, 
Trzeszczyński (Grabów).

Magistrat podzielił 140 tys. zł, 
przeznaczone na wsparcie łęczyc-
kich klubów sportowych. 50 tys. 
zł, przypadła MKLA. Górnik musi 
zadowolić się kwotą 40 tys. złotych. 
Pozostałe pieniądze trafiły do KS 
Hurtap (25 tys. zł), po 10 tys. zł 
otrzymały Młodzieżowy Miejski 
Klub Tenisowy oraz Klub Karate 
IPPON. Oprócz klubów wsparcie 
otrzymały też stowarzyszenia 
propagujące zdrowy styl życia. 

Urząd przekaże im 5 
tys. złotych.



16 25 LUTEGO 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny REKLAMA

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


