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Najpierw była kradzież, później żądanie okupu

Czy wśród skradzionych kilka dni temu rzeczy z mieszkania jednego z bloków w centrum miasta znalazła 
się pornograficzna kaseta? Czy właśnie za ten film złodzieje zażądali okupu? W tej sprawie dzwonili do nas 
Czytelnicy, którzy mówili o miejskiej seks-aferze...
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w Łęczycy!
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Brukowa kostka do dziur 
w drogach

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Zaskakujące. Pracownicy Zieleni Miej-
skiej zaczęli układać kostkę brukową w 
dziurach na ulicy ks. Popiełuszki. Zazwy-
czaj taka kostka służy do zupełnie innych 
celów – układania miejskich chodników 
czy też alejek. Być może w Łęczycy kostki 
brukowej jest w nadmiarze i dlatego już 
jej nie potrzeba do modernizacji znisz-
czonych trotuarów. Najdziwniejsze jest 
jednak to, że pracownicy Zieleni Miejskiej, 
gdy zobaczyli naszego dziennikarza, za-
częli straszyć go... policją. 

Przyjechaliśmy na miejsce po telefonach 
od mieszkańców pytających o to, dlaczego 
brukowa kostka wykorzystywana jest do 

łatania dziur w jezdniach. Już z daleka 
robotnicy zaczęli krzyczeć, że jest zakaz 
fotografowania.

- Nie może pan fotografować. Taki zakaz 
wydał dyrektor Zieleni Miejskiej – mówił 
jeden z pracowników. 

Drugi robotnik wpadł na genialny pomysł 
i postraszył, że zadzwoni na policję.

- Zaraz tu przyjadą policjanci – usłyszeli-
śmy od pracownika Zieleni Miejskiej.

Poczekaliśmy. Policjanci nie przyjechali. 
Dlaczego temat kostki brukowej wzbudził 
na Popiełuszki takie emocje?

Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, 
nie mają wątpliwości, że brukowa kostka 

powinna być przeznaczona do utwardzania 
innych miejsc w mieście – naprawy dziu-
rawych alejek i chodników, utwardzania 
parkingów. Jeżeli jest jej w nadmiarze, być 
może udałoby się utwardzić chociaż odcinek 
jednej z gruntowych dróg. 

- Osiedla toną w błocie a oni pakują kostkę 
brukową w dziury w jezdni. To marno-
trawstwo – mówi przechodzień, którego 
zapytaliśmy o zdanie. 

Piesi, którzy byli świadkami chamskiego 
zachowania pracowników ZM – głównie 
brygadzisty – dziwią się, że dyrekcja zatrud-
nia takich ludzi. 

- A co to, łatanie dziur w naszym mieście, 

to ściśle tajne prace? Przecież to jakiś absurd, 
że dziennikarze nie mogą robić zdjęć – mó-
wił lokator pobliskiego bloku.

O zdarzeniu na Popiełuszki chcieliśmy 
porozmawiać z Adamem Kujawą, dyrek-
torem Zieleni Miejskiej. Kilka razy dzwo-
niliśmy do jego biura. Za każdym razem 
sekretarka informowała nas, że przełącza 
rozmowę. Pan dyrektor się jednak nie zgła-
szał. Po czwartej próbie usłyszeliśmy.

- Niestety, pana dyrektora nie ma już w 
pokoju. Przekażę, że pan dzwonił. 

Jak do tej pory nasza prośba o komentarz 
pozostała bez odpowiedzi. 

(stop)

W Łęczycy brukową 
kostką... wypełnia się 
dziury w jezdniach

Jeden z robotników 
chwycił za komórkę. 
„Dzwonię na policję” 
- usłyszeliśmy. Policja 
jednak nie przyjechała

Pracownicy 
ZM obawiali 
się, że zostaną 
sfotografowani 
przy pracy

Do magistratu po zrujnowanych schodach

Coraz bardziej sypią 
się schody urzędu 
miasta. Stanowią 
spore zagroże-
nie dla zdrowia 
petentów. 
Trzeba napraw-
dę uważać, aby 
w najlepszym 
przypadku nie 
zwichnąć sobie 
na nich nogi. 
Niektóre płytki 
już odleciały, inne 
ledwo się trzymają. 
Czas najwyższy na 
remont.
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DASZYNA

Minister środowiska wraz z 
wicemarszałkiem województwa 
łódzkiego i wójtem Daszyny 
udali się w ubiegłym tygodniu z 
wizytą do Niemiec, by podpisać 
umowę ws. budowy w Daszynie 
nowoczesnej elektrociepłowni 
opalanej biomasą. Na ten cel 
strona niemiecka wyasygnuje 
kwotę prawie trzech milionów 
euro. Drugie tyle dołoży Na-
rodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Inwestycja 
zostanie zrealizowana w ramach 
współpracy polsko-niemieckiej 
na rzecz ochrony klimatu w cen-
tralnej Polsce. 

Projekt powstał w oparciu o 
współpracę administracji samorzą-

dowej (gmina Daszyna), gospodarki 
(Pro-Akademia, Seeger Engineering 
AG) oraz nauki (doktoranci Politech-
niki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódz-
kiego oraz Uniwersytet w Kassel, 
East West Science Centre ). Uzyskał 
poparcie jako jedyny z całej Polski w 
tej dziedzinie związanej z ochroną 
środowiska.

Wójt Zbigniew Wojtera nie ukry-
wa ogromnej satysfakcji z powodu 
przyszłej inwestycji. 

- Zabiegaliśmy o pieniądze na 
budowę elektrociepłowni i cieszę 
się bardzo, że cel został osiągnięty. 
Wprawdzie w gminie mamy już 
dwie kotłownie na biomasę, ale 
nowa elektrociepłownia będzie 
dysponować o wiele większą mocą. 

Dlatego będzie mogła zaopatrzyć 
w ciepło wiele budynków mieszkal-
nych i użyteczności publicznej. Jest 
to kolejny ekologiczny projekt w 
gminie. Ma on poprawić jakość po-
wietrza, zagospodarować nadwyżki 
słomy z lokalnego rynku rolnego i 
wspomóc w zimie pracującą już w 
Daszynie ciepłownię. 

To nie wszystko. Z nowej elek-
trociepłowni pochodzić też będzie 
energia elektryczna, którą gmina 
będzie odsprzedawać. 

- W ten sposób zwiększymy 
swoją niezależność energetyczną. 
Spodziewam się, że dzięki temu 
projektowi wzrosną przychody do 

naszego budżetu gminy – dodaje 
wójt. 

Daszyna znana jest w woje-
wództwie łódzkim z projektów 
proekologicznych i nie tylko chodzi 
tu o ciepłownie na biomasę. W 
gminie wiele budynków zostało 
wyposażonych w solary a uliczne 
lampy świecą dzięki ogniwom 
fotowoltaicznym – elektryczności 
pochodzącej wprost od słońca.

Budowa elektrociepłowni roz-
począć ma się w przyszłym roku. 
Inwestycja to doskonały przykład 
przedsięwzięcia, które godzi eko-
logię i ekonomię. 

(stop)

Miliony 
Euro 

z Niemiec 

Zbigniew Wojtera podpisuje umowę dotyczącą projektu pilotażowego w dziedzinie ochrony środowiska. Ze strony niemieckiej umowę ws. dofinansowania inwestycji podpisał dr Axel Nawrath

W gm. Daszyna działają 
już dwie ciepłownię 
na biomasę. Nowa 
elektrociepłownia będzie 
jednak posiadać o wiele 
większą moc. Poza tym 
wytwarzać będzie również 
energię elektryczną

Inwestycja ma też 
zagospodarować 
nadwyżki słomy
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Mieszkańcy narzekają na policję

Nie jest u nas bezpiecznie – mó-
wią w Świnicach. Policji brakuje, 
przyjeżdżają jedynie patrole 
drogówki. 

O tym, że w miasteczku prak-
tycznie nie ma pieszych patroli 
policji, mówi się coraz głośniej. Jest 
za to coraz więcej kradzieży, dewa-
stacji mienia. Policjanci dyżurujący 
w punkcie przyjęć przyjeżdżają 
jedynie na dwie godziny w każdy 
poniedziałek. Trudno jest do nich 
trafić. Nad drzwiami policyjnego 
punktu brakuje stosownych in-
formacji. Mieszkańcy zamiast 
na policję idą do... biblioteki.

- To prawda. Wiele 
osób zagląda do nas i 
pyta, gdzie właściwie 
mieści się ten punkt 
policyjny – mówi 
Małgorzata Bed-
narek z bibliote-
ki. - Tłumaczy-
my, gdzie jest. 
Kiedyś na dużej 
kartce papieru 
napisałam po-
licja i podałam 
numer telefo -
nu. Informację 
zawiesiłam nad 
drzwiami, ale nie-
dawno drzwi były 
wymieniane a moja 
informacja zniknęła. 

Barbara Głowacka, ko-
lejna pracownica biblioteki 

publicznej, tak-
że potwierdza, 
że ludzie gubią 
się i właściwie nie 

wiedzą jak trafić 
do policjantów. 
- Czasami same 

czujemy się jakbyśmy 
pracowały w komisa-

riacie policji – mówi z 
uśmiechem bibliotekarka. 

Niestet y,  w Świn icach 

Warckich wcale wesoło nie jest. 
Mieszkańcy żalą się, że jedynymi 
policjantami których widzą w 
miasteczku są funkcjonariusze z 
drogówki.

- Przyjeżdżają dość często i kon-
trolują kierowców. Tak jest najła-
twiej. Wlepić mandat na przykład 
za jazdę bez zapiętych pasów bez-
pieczeństwa. A chuliganami kto się 
zajmie. Wieczorami strach wyjść z 
domu. Łobuzeria nadużywa alko-

holu, czuje się bezkarna – mówi 
zdenerwowana mieszkanka. 

O tym, że policja zapomniała o 
Świnicach świadczy nawet stara 
tabliczka na murze budynku w 
którym mieści się policyjny punkt 
przyjęć interesantów. Informuje, że 
punkt działa w ramach posterun-
ku w Grabowie. Szkopuł w tym, 
że w Grabowie nie ma żadnego 
komisariatu policji. 

(stop)

Zamiast pieszych patroli, 
kontrole drogowe

ŚWINICE WARCKIE

ŁĘCZYCA

Małgorzata Bednarek 
i Barbara Głowacka 
mówią, że czasami 
czują się jak policjantki. 
Wszystko przez to, 
że ludzie zamiast do 
policyjnego punktu 
przyjęć interesantów idą 
do biblioteki

Nad drzwiami 
policyjnego punktu 
nie ma żadnej 
informacji, że w tym 
pokoju przyjmują 
policjanci

Tablica też wprowadza w 

błąd. W Grabowie nie ma 

posterunku policji

Biedronka pod napięciem

Mirosław 
Bednarek naszymi 
pytaniami o kabel 
był wyraźnie 
zaskoczony

Kabel wysokiego napięcia przez dobre sto metrów ciągnie się po ziemi do energetycznego słupa

Zaniepokoił nas kabel wyso-
kiego napięcia, który na odcin-
ku ponad stu metrów od wielu 
tygodni leży na ziemi w pobliżu 
nowej Biedronki. Może przecież 
stanowić ogromne zagrożenie 
dla mieszkańców. Miejsca łączeń 
owinięte zostały torbami foliowy-
mi. W czasie opadów deszczu lub 
śniegu w każdej chwili może dojść 
do przebicia. Dlaczego kabel leży 
na ziemi i czemu nie został lepiej 
zabezpieczony?

Mirosław Bednarek, kierownik 
budowy marketu, niechętnie o tym 
mówił.

- Moim zdaniem żadnego za-
grożenia nie ma  - słyszymy od 
kierownika, który wyraźnie unika 
na ten temat rozmowy. - W tym ty-
godniu kabel zostanie odłączony.

Dowiedzieliśmy się, że wysokie 

napięcie za pośrednictwem – na-
szym zdaniem – nienależy-
cie zabezpieczonego 
kabla – dostarcza-
ne było do ba-
rakowozów 
robotników. 
B u d o w a 
Biedronki 
już daw-
no się za-
kończy-
ła. Wciąż 
j e d n a k 
nie wia-
d o m o , 
cz y  m a r -
ket zostanie 
otwarty jeszcze 
przed świętami. 

(stop)
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Złodzieje żądali pieniędzy za skradzione rzeczy

ŁĘCZYCA
Na początku ubiegłego tygodnia 

złodzieje włamali się pod nieobec-
ność lokatorów do jednego z miesz-
kań w łęczyckim bloku. Skradli 
pieniądze, wynieśli sprzęt elektro-
niczny. Z informacji przekazanych 
przez naszych Czytelników wy-
nika, że wśród łupów znalazła się 
również pornograficzna kaseta za 
zwrot której złodzieje zażądali pie-
niędzy od właścicielki mieszkania. 

Dlaczego złodzieje mieliby żą-
dać okupu za taki film? Nasza 
Czytelniczka, która w tej sprawie 
zadzwoniła do redakcji, sugeruje, 
że w filmie w roli głównej wystę-
puje okradziona osoba. 

- Proszę się zainteresować tą bul-
wersującą sprawą – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce. 

Pod nieobecność rzecznik łę-
czyckiej policji sprawę kradzieży 
nadzorował w zastępstwie Dariusz 
Kupisz. Co miał do powiedzenia i 
czy wśród skradzionych przedmio-
tów faktycznie był pornograficzny 
film?

- Nie potwierdzam, ani nie 
zaprzeczam tym informacjom 
– mówi nadkomisarz Dariusz 
Kupisz. 

Jaka jest oficjalna wersja policji 
przekazana mediom? To krótki 
komunikat:

„Mężczyźni w wieku od 18 do 20 
lat pod nieobecność domowników 
zakradli się do jednego z łęczyckich 
mieszkań, skąd ukradli pieniądze i 

sprzęt elek-
troniczny, 
m.in. lap-
top i karty 
p a m i ę c i . 
Wkrótce po 
tym, z po-
krzywdzo-
nym skon-
t a k t o w a ł 
się ktoś, kto 
z aoferowa ł zwrot skra-
dzionych rzeczy w zamian za 
pewną sumę pieniędzy. Funkcjo-
nariusze zorganizowali zasadzkę 
na szantażystów. Podczas przeka-
zywania pieniędzy, mężczyźni w 
wieku 19 i 20 lat zostali zatrzyma-
ni, a po jakimś czasie wpadł także 
18 - letni kutnianin. Wobec całej 
trójki prokuratura zastosowała 
dozór policyjny”.

Jak się dowiedzieliśmy skradzio-
nych pieniędzy nie udało się odzy-
skać, a sprzęt, choć uszkodzony, 
wrócił do właścicieli. 

O kasecie pornograficznej roz-
mawialiśmy z rzecznik policji w 
Łęczycy.

- Ta sprawa wypłynęła akurat 
w dniach, kiedy przebywałam na 
urlopie. Nie wiem nic o kasecie z 
filmem porno. Proponuję zadzwo-
nić do prokuratury. Tam zostały 
już przekazane wszystkie mate-
riały – mówi Agnieszka Ciniewicz.

W prokuraturze dowiadujemy 
się, że sprawa kradzieży nie jest po-
wiązana z rozpowszechnianiem w 
sieci treści erotycznych. Co dziw-

ne, po-
mimo, że prokuratura prowadziła 
śledztwo w sprawie erotyki, spra-
wa została umorzona. Nie doszło 
do przestępstwa. 

Prokuratura potwierdziła 
śledztwo dotyczące materiałów 
erotycznych rozpowszechnia-
nych w sieci. Dowiedzieliśmy się, 
że za pośrednictwem internetu, 
na jednej ze stron związanych 
z anonsami erotycznymi, za-
mieszczone jest zdjęcie nagiej 
mieszkanki Łęczycy. 

Na portalach społecznościowych 
i w informacjach przekazywanych 
przez łęczyckich internautów aż 
huczy od komentarzy.

„Pokażcie zdjęcia Edytki” - czy-
tamy w jednym z nich.

„Ale ma ciało” - dodaje drugi z 
internautów.

Znaków zapytania w tej sprawie 
jest sporo. Niemało jest też komen-
tarzy. Na pewno powrócimy do 
tematu, jeśli tylko dowiemy się 
czegoś więcej.

(stop)

Okup za 
pornograficzny 
film? Do łęczyckiej prokuratury trafiły 

materiały zarówno związane z 

kradzieżą jak i rozpowszechnianiem w 

internetowej sieci treści erotycznych. 

Dowiedzieliśmy się, że tych dwóch 

spraw nie należy łączyć

Niedawno do jednego z mieszkań 

w centrum Łęczycy włamali 

się złodzieje. Później zostali 

zatrzymani w wyniku policyjnej 

zasadzki

Na drugim piętrze 
bloku doszło do 
kradzieży. Nie 
udało nam się 
porozmawiać z 
okradzionymi 
lokatorami
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Zdzi-
c z a ł e 
psy są co-
raz bardziej 
niebezpieczne. 
Atakują już na obrze-
żach miasta. Nawet na przedmie-
ściach Łęczycy znajdowane są 
szczątki zagryzionych saren. Do 
Ryszarda Pabina, prezesa miej-
scowego koła łowieckiego Boruta, 
jedna z mieszkanek Łęczycy przy-
niosła niedawno odgryzioną nogę 
młodej sarny. Tylko tyle zostało z 
zagryzionego i zjedzonego prawie 
w całości zwierzęcia. 

Problem dzikich psów jest coraz 

więk-
s z y . 

Włoda-
rze po -

szczegól-
nych gmin na 

terenie naszego 
powiatu nie mają 

pieniędzy na odławianie. 
Osobnym problemem jest to, że 
złapanie dzikiego psa wcale nie jest 
takie proste. 

- Łęczycanka przyniosła do mnie 
tzw. cewkę, czyli nogę sarny – mówi 
Ryszard Pabin. - Niestety coraz 
częściej mieszkańcy przynoszą mi 
dowody działania dzikich psów. 
Resztki objedzonych kości po sar-
nach są znajdowane na obrzeżach 
miasta i to jest niepokojące. Watahy 

zdziczałych psów są coraz bardziej 
natarczywe. Atakują zresztą nie 
tylko sarny, ale również udomo-
wione psy. Zagryzają bażanty i 
gospodarski drób. 

Od prezesa koła łowieckiego do-
wiadujemy się również, że dzikie 
psy stają się zagrożeniem dla ludzi.

- Docierają do mnie sygnały, że 
watahy psów straszą dzieci idące do 
szkoły. Do takich sytuacji dochodzi 
przede wszystkim na obrzeżach 
wsi. Wprawdzie nasz powiat nie 
jest zbyt zalesiony, ale dzikie psy 
chowają się w remizach, czyli za-
gajnikach. Ich kryjówki można też 
spotkać na polach, w stertach słomy. 

Czy dzikie psy rzucają się na do-
rosłych? Myśliwy wspomina dzień, 
w którym sam stałby się ofiarą 
zdziczałej watahy.

- Byłem na polowaniu na lisy. W 
pewnym momencie zobaczyłem 

jak trzy potężne dzikie psy biegną 
w moim kierunku. Gdybym nie 
miał sztucera, to nie wiem jakby 
się to skończyło. W ostatniej chwili 
strzeliłem w ziemię przed tymi 
psami. Wystraszyły się i pobiegły 
w innym kierunku. 

Myśliwi nie mogą w podobnych 
sytuacjach nic więcej zrobić. Chodzi 
o przepisy. Według prawa myśliwy 
nie może oddać strzału do dzikiego 
psa. R. Pabin apeluje do miesz-
kańców spacerujących po leśnych 
terenach.

- Niedługo okres wiosenny. Bę-
dziemy odwiedzać lasy i zagajniki. 
Jeśli zauważymy takie dzikie psy, 
nie prowokujmy ich. Nie puszczaj-
my również swobodnie naszych, 
domowych psów. Z dzikimi, nie 
mają absolutnie żadnych szans.

(stop)

Zagryzione sarny 
na obrzeżach miasta

Gdzie są 
pieniądze na 
sport? - pytano 
podczas 
komisji
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Grzegorz Jasiński, odpowiedzialny 
za funkcjonowanie Miejskiego Mło-
dzieżowego Klubu Tenisa, wywołał 
konsternację wśród zgromadzonych 
na komisji sportu, gdy zapytał burmi-
strza, gdzie podziały się pieniądze na 
sport. Oczywiście najbardziej zasko-
czony był sam burmistrz Olszewski, 
który nie potrafił odpowiedzieć na 
pytanie działacza sportowego. 
- Kropla goryczy już się przelała. 
Długo czekałem na konstruktywne 
działania burmistrza Łęczycy w spra-
wie pomocy dla miejskiego sportu. 
W tym roku nakłady finansowe znów 
były niewystarczające. Najgorsze jest 
jednak to, że burmistrz rozpowiada w 
mediach jakie pieniądze idą na sport, 
gdy tymczasem tych pieniędzy nie 
ma – mówi G. Jasiński.
Miłośnik tenisa ziemnego podczas 
obrad komisji zapytał burmistrza, 
dlaczego nie otrzymał w 2007 roku 
obiecanych 20 tysięcy złotych na 
działanie miejskiego klubu.
- Te pieniądze były tylko na papierze. 
Nie otrzymałem ani jednej złotówki 
w roku 2007 na klub. W następnym 
roku burmistrz rozgłosił w mediach, 
że MMKT otrzyma 15 tys. zł. Okazało 
się, że dał jedynie 2,5 tys. złotych. To 
skandal. Pytam burmistrza, gdzie 
podziały się te pieniądze – słyszymy 
od Grzegorza Jasińskiego. 
Burmistrz Andrzej Olszewski nie 
odpowiedział na pytanie. W zamian 
postraszył G. Jasińskiego kontrolą 
w klubie.
- Być może potrzeba przeprowadzić 
kontrolę finansową w MMKT – 
usłyszał od burmistrza trener tenisa 
ziemnego.
Krzysztof Urbański, radny opozy-
cyjny, ostro zareagował na taką 
wypowiedź włodarza miasta. 
- Dlaczego pan straszy kontrolą. Na 
pewno na kortach nie są uprawiane 
konopie indyjskie – mówił z sar-
kazmem samorządowiec. Kolejne 
spotkanie w magistracie w sprawie 
sportu zaplanowano w przyszłym 
miesiącu. 

(koch)

Grzegorz Jasiński martwi 
się tym, że pieniędzy na 
łęczycki sport jest coraz 
mniej. Zadał burmistrzowi 
trudne pytania i spodziewa 
się odpowiedzi, gdzie 
podziały się pieniądze

Burmistrz Olszewski zapowie-
dział kontrolę w MMKT

Ryszard Pabin, myśliwy 
z długoletnim stażem, 
zwraca uwagę na 
problem dzikich psów
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Krystyna Olejniczak nie prze-
biera w słowach, gdy mówi się o 
swoim sąsiedzie. 

- Boję się o swoje życie, to nieobli-
czalny człowiek. Niedawno pokazał 
znaczącym gestem, 
że poderżnie 
mi gardło 
– słyszy-
my od 

miesz-
k a n k i 
p o d ł ę -
c z y c k i e j 
wsi. 

- To prawda. 
Gdy na nie-
go patrzę, 
w i d z ę 
wście-
kłego 
p s a 
– 

d o -
d a j e 
syn star-
szej pani. 

Prosimy o 
pomoc. Może 
dojść do trage-
dii – do naszej 
redakcji w ubie-
głym tygodniu 
zadzwonił Józef 

Olejniczak, który powiedział nam, 
że obawia się o swoje i matki życie. 

Nowy Gaj – wieś jakich wiele? 
Nic bardziej błędnego. O konflikcie 

państwa Olejniczaków z sąsiada-
mi wiedzą wszyscy mieszkańcy. 
Interweniują policjanci a łęczyc-

ka prokuratura zasypywana 
jest zgłoszeniami o możli-

wości popełnienia prze-
stępstwa. Ostatnio spory 

stały się tak zajadłe, że 
pani Krystyna – jak 

nam powiedziała 
– boi się o swoje 

życie.
-  S ą s i a d 

pokazał mi 
znaczącym 

g e s t e m , 
że poder-
żnie mi 
gardło. 

Zresz-
t ą 

wcześniej też pokazywał podobne 
gesty i krzyczał na mnie. Gdy tylko 
wyjdę z domu słyszę pod swoim 
adresem same obelgi. Nie da się tak 
żyć. Policja i prokuratura nic w tej 
sprawie nie robią. Jeszcze trochę a 
naprawdę może dojść tu do tragedii 
– mówi Krystyna Olejniczak. 

Jej syn o sąsiedzie mówi... wście-
kły pies. Nie może wybaczyć tego, 
że pod adresem matki – jak zapew-
nia – pada tyle obelżywych słów a 
nawet dochodzi do rękoczynów. 

- Nigdy mu nie wybaczę, że ude-
rzył w twarz matkę. Jest nieobliczal-
ny. Gdy wpada w gniew, to lepiej 
nie wchodzić mu w drogę. Jest w 
stanie zrobić człowiekowi krzywdę 
– opowiada o swoim sąsiedzie Józef 
Olejniczak. 

Od strony domu oskarżanych 
sąsiadów budynki gospodarcze 
Olejniczaków nie mają okien. Zo-
stały zamurowane. 

- Musieliśmy tak zrobić, bo są-
siad rzucał kamieniami w szyby. 
Poza tym odkręcał śruby mocujące 

koła przy naszej przyczepie. Chce, 
żebyśmy się pozabijali – słyszymy 
od Pana Józefa.

Co na to sąsiad – diabeł, jak 
mówią o nim Krystyna i Józef Olej-
niczakowie. 

Gdy przyjechaliśmy z nim poroz-
mawiać, zajęty był gospodarskimi 
pracami. Zarzuty skomentował jego 
syn, Łukasz Andrzejczak. 

- To, co oni opowiadają, to same 
kłamstwa. Przecież chyba nikt roz-
sądny nie uwierzy w to, że ojciec 
dybie na życie sąsiadki lub zakrada 
się nocą i odkręca śruby przy ko-
łach. Niestety nasz sąsiad ma po-
ważny problem z głową. Gdy dalej 
będzie nas oczerniał, to założymy 
mu sprawę o pomówienie. Mamy 
dowody, że to on nam grozi. Moja 
mama nagrywa jego zachowania. 
Kilka dni temu wykrzykiwał w 
kierunku mojego taty, niech cię 
piorun strzeli...

Końca konfliktów nie widać, na 
porozumienie nie ma co liczyć. 

(stop)

Zgotowali sobie piekło na ziemi

GM. GÓRA 
ŚW. MAŁGORZATY

To diabeł! Groził, że łeb 
mi urżnie...

– Rolnik powiedział nam, że sąsiad odkręcał 
śruby w kołach przyczepy

Krystyna 
Olejniczak 
twierdzi, 
że sąsiad 
znaczącym 
gestem pokazał, 
że może jej 
zagrażać życie

Nasz sąsiad, to istny 
diabeł – uważa Józef 
Olejniczak
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Sprawdziło się znane porzekadło. Kiedy już mieliśmy nadzieję na 
to, że wiosna zadomowi się w końcu na dłużej, znów przyszła zima. 
A przecież jeszcze na początku ubiegłego tygodnia było tak ładnie. 
Warto dodać, że ubiegłotygodniowa środa była najcieplejszym 
dniem w tym roku. Temperatura podskoczyła do prawie 15 stopni 
Celsjusza. Działkowicze ochoczo zaczęli odwiedzać ogródki, ruszyły 
pierwsze prace porządkowe. W parku zaroiło się od spacerujących. 
Młode dziewczyny wystawiały twarze do słońca i chętnie łapały 
pierwsze, mocniejsze promienie. W kwiaciarniach w sprzedaży po-
jawiły się już bazie a z ziemi zaczęły wychodzić przebiśniegi. Później 
bardzo szybko w aurze nastąpiły zmiany. Gwałtowne ochłodzenie, 
opady śniegu. Musieliśmy wskoczyć w cieplejsze odzienie. Zdaniem 
synoptyków prawdziwa wiosna przyjdzie do nas wtedy, kiedy powin-
na, a więc 21 marca. Odliczamy już dni. Pozostało ich zaledwie 10. 

Krzysztof Kochalski

W marcu jak w garncu
FOTOREPORTAŻ
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FOTOREPORTAŻ

W marcu jak w garncu
FOTOREPORTAŻ
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 26: Tłusta kasza gości sprasza.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
* Przychodzi ksiądz po 
kolędzie do rodziny 
Jasia i zadaje Jasiowi 
standardowy zestaw 
pytań:
- A ile masz lat?
- Siedem
- A do kościółka 
chodzisz?
- Chodzę
- Co niedziela?
- Tak
- Z całą rodziną?
- Z całą?
- A do którego?
- Do Biedronki

 * * *
* Rano mama zwraca uwagę synkowi:
- Z takimi brudnymi rączkami nie pójdziesz do szkoły!
- Dobrze mamusiu, nie pójdę.

* * *
* Żona mówi do pijanego Wacka:
- Codziennie przychodzisz do domu pijany. Idź na cmen-
tarz, zobacz ilu młodych ludzi od wódki umarło.
Na drugi dzień Wacek znów wtacza się do domu i mówi:
- Byłem na cmentarzu, przeczytałem wszystkie szarfy na 
grobach: „od żony”, „od sąsiadów”, „od rodziny”, ale nie 
było „od wódki”...

 * * *
* Rozmowa na pierwszej randce:
Dziewczyna pyta chłopaka
- Masz jakieś nałogi?
- Nie 
- A jakieś hobby?
- Lubię rośliny
- Oo... a jakie?
- Konopie, chmiel i tytoń

* * *
* Na budowę przychodzi kontrola.
Ku swojemu zdziwieniu widzi, że robotnicy ganiają z 
pustymi taczkami.
Zaskoczeni pytają, co się dzieje?
- Roboty tyle, że nawet nie ma czasu załadować

Udziec z indyka z pomarańczami
Składniki: 
1 udziec indyczy z kością ok. 1,3 kg
2 obrane pomarańcze 
2 obrane białe cebule
50 ml oliwy z oliwek 
2 łyżki octu balsamicznego

Sposób przyrządzania: 
1 Udziec umyj i osusz. Natrzyj solą. Pomarańczę pokrój w pla-

stry, a cebulę w piórka. Wymieszaj oliwę, ocet balsamiczny, 
paprykę i przyprawę do grilla.
2 Rozgrzej piekarnik do 185°C. Na dnie naczynia żarood-
pornego ułóż plastry pomarańczy zostawiając kilka do przy-
krycia mięsa. Na pomarańczy ułóż pokrojoną cebulę. Mięso 
pokryj marynatą i ułóż na pomarańczach i cebuli. Udziec 
przykryj pozostałymi plastrami pomarańczy i całość wstaw 
do piekarnika na 1 godzinę i 10 minut.
3 Po określonym czasie pieczenia wyciągnij udziec z piekar-
nika i ściągnij z wierzchu przypieczone plastry pomarańczy. 
Polej skórkę powstałym sosem i wstaw całość jeszcze na 
15– 20 min do piekarnika. 

Spaghetti z pomidorkami 
koktajlowymi i bazylią

Składniki: 
 500 g spaghetti 
4 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia 
2-3 ząbki czosnku 
2 łyżki pasty pomidorowej 
Sposób przyrządzania: 
1. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy drobno 
posiekany czosnek do zeszklenia. 
2. Dodajemy wino i pastę pomidorową i trzymamy na mocnym 

ogniu, aż wino prawie całkowi-
cie odparuje. 
3. Wrzucamy umyte i przekro-
jone na połówki pomidorki kok-
tajlowe i gotujemy jeszcze 2-3 
minuty, pilnując, aby stały się 
miękkie, ale się nie rozpadały. 
Sos doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem. 
4 Gotujemy makaron, pilnując 
czasu podanego na opakowa-
niu – makaron musi być lekko twardy, czyli al dente, a nie 
rozgotowany. 
5 Dodajemy do przygotowanego sosu odcedzony makaron i 
podarte palcami listki bazylii, całość dokładnie mieszamy. 
Gotowe spaghetti nakładamy do misek lub głębokich talerzy 
i podajemy posypane świeżo startym serem.

PORADY NASZYCH 
CZYTELNICZEK
• Jeśli chcesz szybko rozmrozić mięso, posyp je obficie solą
• Starty korzeń imbiru nada rosołowi złocisty kolor i piękny 
aromat
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Repertuar kina KDK

11 marzec
poniedziałek 
18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

12 marzec
wtorek 
18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

13 marzec
środa
18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

14 marzec
czwartek
Kino nieczynne!

15 marzec
piątek 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

16 marzec
sobota 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

17 marzec
niedziela 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

Planowany na poniedziałek 11 marca 2013 roku koncert Pawła Piekar-
czyka  odbędzie się ostatecznie 18 marca br. o godzinie 19.15 w Centrum 
Teatru Muzyki i Tańca. Paweł Piekarczyk (ur. 1967) to bard, kompozytor, 
autor tekstów. Z zawodu matematyk. Na jego dotychczasową dysko-
grafię składają się trzy pozycje: Śpiewnik Oszołoma (2-częsciowa kaseta, 
1996, 1997, ukazała się  też niedawno jej reedycja), Portret III RP (CD 
2010) i Drugi obieg w kondominium (CD 2012). Niepoprawne politycz-
nie, krytyczne wobec naszej teraźniejszości piosenki Pawła Piekarczyka 
mają swoich wiernych słuchaczy wśród Polaków w kraju i zagranicą. 
Pieśniarz ostatnio koncertował w Kanadzie, niebawem wybiera się na 
Węgry.  Jego twórczość prezentowana była na falach polskiego radia, 
m.in. w radiowej Trójce. Występ pod tytułem: „Paweł Piekarczyk Dumny 
Oszołom – koncert polskich piosenek niepokornych” odbędzie się w 
ramach cyklu: Strefa Wolnego Słowa i Obrazu prowadzonego przez 
Artura Fryza z  Kutnowskiego Domu Kultury. Wstęp na koncert jest 
wolny, ale ilość miejsc ograniczona. 

Niepokorny bard Paweł Piekarczyk 
zaśpiewa w Kutnie
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Rzuciłbym się pod auto, tylko 
nie chcę, by kierowca miał przeze 
mnie problem – mówi Mirosław 
Szkurład, który w redakcji nie 
mógł opanować płaczu. 

- To krokodyle łzy – mówi z kolei 
Jan Łuczak.

O co chodzi? Sprawa pana Mi-
rosława budzi mieszane uczucia. 
Jedni go żałują, inni twierdzą, że 
sam zgotował sobie taki los. 
Ale przecież nie powinniśmy 
przechodzić obok dramatu 
człowieka, który twierdzi, 
że targnie się na swoje 
życie. 

- Wszystko przez to, 
że prezes Łuczak ka-
zał mi zapłacić 1200 
złotych za prąd. Jestem 
pewien, że nie zuży-
łem aż tyle energii. 
Prezes wie, że nie mam 
pracy, domu, ledwo 
wiążę koniec z końcem.

M. Szkurład mieszka 
na działkach – pisali-
śmy już o tym. Nie uło-
żyło mu się życie. Teraz 
jest bliski załamania.

- Sprzedam tą działkę i kupię 
sobie plac na cmentarzu. Tam jest 
moje miejsce. Mam już dosyć tego 
życia – powiedział nam zapłakany 
pan Mirosław. 

Jan Łuczak, prezes ogródków 
działkowych, stara się zrozumieć 
sytuację bezdomnego. Twierdzi 
jednak, że za prąd Mirosław Szkur-
ład będzie musiał zapłacić.

- Nie możemy dopuścić do 
sytuacji, że z powodu jednego 

działkowicza, który nie płaci, cier-
pią wszyscy. Napisaliśmy prośbę 
do energetyki o przełożenie zapłaty 
za prąd, ale zgody na to nie było. 
Dlatego musimy wymagać zapłaty 
od naszych dłużników – słyszymy 
od prezesa.

- Szkoda tylko, że prezes ściąga te 
pieniądze od najbiedniejszych. Nie 
ma serca. Poza tym nie było mnie 
przy spisywaniu licznika. Mógł 
zostać zdjęty a kilowaty sztucznie 

nabite. Po prostu chcą się mnie 
pozbyć z działek. A gdzie mam 
pójść? - pyta pan Mirosław.

Prezes ogródków odrzuca za-
rzuty o fałszerstwie. Zapewnia, 
że odczytu dokonywał specjalista.

- Podczas zimy pan Szkurład 
ogrzewa al-

tan-

k ę 
elekt rycznymi 
grzejnikami i 
dlatego są te-
raz takie duże 

sumy. Mam 
serce, propo-

nuję więc 
rozłoże-
nie za-
dłużenia 

na raty.
Nawet takie rozwiązanie jest w 

tej chwili dla Mirosława Szkurłada 
niemożliwe. 

- Może gdybym miał pracę. 
W ubiegłym roku pracowałem i 
płaciłem za prąd. Szkoda o tym 
mówić. Później zostałem oszukany, 
pracodawca nie wypłacił mi części 
wynagrodzenia. Biednemu zawsze 
wiatr w oczy...

(stop)

W ramach akcji - LINK DO PRZY-
SZŁOŚCI. MŁODZI. INTERNET. KA-
RIERA. - przyjechał do Świnic Warc-
kich Jan Caban - młody przedsiębiorca 
- współwłaściciel firmy reklamowej, 
aby podzielić się z młodzieżą klas III 
gimnazjum swoimi doświadczenia-
mi w poszukiwaniu własnej drogi 
zawodowej.

Spotkanie zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna przy współpracy 
świnickiego gimnazjum. Jan Caban 
przekonywał młodzież, że już na 
początku drogi zawodowej można 
odnieść sukces, czego sam jest najlep-
szym przykładem. Mówił, że warto 
poszukiwać własnej drogi, i to już teraz, 
aby w przyszłości realizować się w tym, 
co się lubi robić. 

Podczas dwugodzinnego spotkania 
uczestnicy poznawali zawody, które 
zdaniem Fundacji Inicjatyw Społeczno 
– Ekonomicznych są zawodami przy-
szłości. Poznali też zawody zagrożone 
w przyszłości bezrobociem. Niektóre 
z zaprezentowanych zawodów i form 
pracy, takich jak: geoarbitraż, copy-
writer, merchandiser, coach, były dla 
młodzieży nowością. Uczniowie do-
wiedzieli się, że przyszłość należy do 
zawodów teleinformatycznych.

Monika Galankiewicz

Urząd zaprasza  wszystkich zain-
teresowanych mieszkańców gminy 
Piątek na bezpłatne spotkania infor-
macyjne dotyczące możliwości pozy-
skania dofinansowania w wysokości 
45 % do inwestycji dot. kolektorów 
słonecznych oraz rozwiązań tech-
nicznych i finansowych form wspar-

cia związanych z montażem instalacji 
fotowoltaicznych (produkcji prądu). 
Spotkania odbędą się: 

11 marca - godz. 11:00 - urząd 
gminy Piątek, 

12 marca - godz. 13:00 - OSP Jano-
wice-Goślub, 

13 marca - godz.13:00 - świetlica 
wiejska w Pokrzywnicy. 

UG w Piątku

Łzy człowieka bez adresu

Spotkania w sprawie 
kolektorów

Inspirować do kreatywnego myślenia 

ŁĘCZYCA

PIĄTEK

ŚWINICE WARCKIE

Pan Mirosław 
nie mógł 
opanować łez

Lokator altanki pokazał nam 
opłacone rachunki za prąd za 
pierwsze półrocze ubiegłego 
roku
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POW. KUTNOWSKI

KUTNO

POW. KUTNOWSKI

GRABÓW

Żychlińscy policjanci zatrzymali 
mieszkańca powiatu kutnowskiego, 
który dokonał rozboju zabierając 
pokrzywdzonemu telefon komór-
kowy. 

Do zdarzenia doszło 2 marca 
około godziny 21.00 w Żychlinie 
przy ulicy Plac Wolności. Niezna-
ny sprawca uderzył kilkukrotnie 
pięściami i kopał 20-letniego miesz-
kańca powiatu gostynińskiego a 
następnie zabrał mu telefon ko-
mórkowy. Pokrzywdzony doznał 
obrażeń w postaci obrzęku twarzy 

i otarć naskórka. Sprawą rozboju 
zajęli się żychlińscy policjanci. Śled-
czy ustalili, że sprawcą jest, znany 
funkcjonariuszom za podobne 
przestępstwa 18-letni mieszkaniec 
powiatu kutnowskiego. Młody 
człowiek został zatrzymany 4 mar-
ca. Usłyszał zarzuty rozboju. Grozi 
mu do 12 lat pozbawienia wolności. 
6 marca Sąd Rejonowy w Kutnie na 
wniosek prokuratury zastosował 
wobec sprawcy środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres dwóch miesięcy. 

KPP w Kutnie

Nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności grozi zatrzymanym przez łę-
czyckich kryminalnych mężczyznom 
za włamania do domów jednorodzin-
nych oraz piwnic na terenie powiatu 
łęczyckiego.

7 marca śledczy łęczyckiej komendy 
przedstawili ostatnie zarzuty zatrzy-
manym mężczyznom w wieku od 
19 do 22 lat. Analiza zgromadzonego 
materiału dowodowego dała podsta-
wy do zatrzymania mężczyzn, którzy 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
dokonywali przestępstw na terenie 
powiatu łęczyckiego. Czterech spo-
śród zatrzymanych odpowiedziało za 
włamanie do domu jednorodzinnego, 
skąd 26 września ur. skradli sprzęt elek-
troniczny i biżuterię. Trzech kolejnych 
w wieku 19 i 22 lat usłyszało zarzut 

kradzieży laptopa, dwóch telefonów 
komórkowych oraz pieniędzy. Ponadto 
22 – letni złodziej komputera wraz z 
o dwa lata młodszym kompanem w 
lutym br. włamali się do dwóch piwnic 
na terenie miasta, skąd zabrali między 
innymi felgi z oponami i akumulator. 
22 – latek odpowiedział również na 
zarzut przyjęcia laptopa wiedząc, że 
pochodzi z przestępstwa. Jeden z 19 
– latków z przestępczego tria odpowie-

dział za kradzież paliwa. Na początku 
września 2012 roku zatankował samo-
chód za blisko 300 zł i uciekł. Kolejny z 
zatrzymanych 20 – latek pomagając w 
ukryciu skradzionego komputera usły-
szał zarzut paserstwa. Przestępstwo 
włamania jest zagrożone karą do 10 lat 
pozbawienia wolności, kradzież jest 
zagrożona karą do 5 lat pozbawienia 
wolności tyle samo grozi za paserstwo. 

KPP w Łęczycy

W urzędzie gminy spotkali się 
przedstawiciele policji, gminy Gra-
bów oraz osoby, które skorzystały z 
zaproszenia. Naczelnik Wydziału 
Prewencji podkom. Krzysztof Balcer 
przedstawił analizę przestępczo-
ści za 2012 roku w odniesieniu do 
analogicznego roku ubiegłego. Po 
prezentacji przygotowanej przez 
policję podjęto dyskusję na temat 
bezpieczeństwa na terenie gminy 
Grabów. Zagadnienia dotyczące 
stanu bezpieczeństwa w zakresie 
przestępczości pospolitej i uciążliwej 
społecznie, bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym były głównym tematem 
debaty. Policjanci ostrzegali przed 
oszustami, którzy wykorzystując 

proces cyfryzacji telewizji naziem-
nej podają się za przedstawicieli 
operatorów oferujących usługi w za-
kresie dostrajania odbiorników bądź 
proponują po atrakcyjnych cenach 
zakup urządzeń do odbioru telewizji 
cyfrowej. Apelowali, aby z rozwagą 
podchodzić do promocyjnych ofert 
zakupów i podpisywania jakichkol-

wiek umów. Zarówno samorządow-
cy jak i zaproszeni goście podzielili się 
spostrzeżeniami i uwagami. Wszyst-
kie zgłaszane problemy i postulaty 
zostaną dokładnie przeanalizowane 
a wnioski z nich wpłyną na jeszcze 
lepsze metody współpracy na linii 
policja – obywatel.

KPP w Łęczycy

Sprawca wypadku 37-letni miesz-
kaniec Kutna miał 2, 4 promila alko-
holu w organizmie. Pięć osób z tego 
zdarzenia zostało odwiezionych 
do kutnowskiego szpitala. Droga 
krajowa przez trzy godziny była 
zablokowana. Policjanci wyznaczyli 
objazdy.

Do wypadku doszło 5 marca oko-
ło godziny 18.40 na drodze krajowej 
numer 60 w miejscowości Holendry 
na odcinku pomiędzy Kutnem a 
Gostyninem. Z wstępnych ustaleń 
wynika, że kierujący volkswage-
nem 37-letni mieszkaniec Kutna 
będąc w stanie nietrzeźwym na 
łuku drogi stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i doprowadził do czo-
łowego zderzenia z samochodem 
toyota avensis. W wyniku zdarzenia 
kierujący pojazdami oraz trzech 
pasażerów, trafiło do kutnowskiego 
szpitala. Powstałe w wyniku wy-
padku obrażenia wewnętrzne nie 
zagrażają bezpośrednio ich życiu 
i zdrowiu.

KPP w Kutnie

W przydrożnym rowie w miej-
scowości Siemianów na terenie 
gminy Strzelce podczas prac 
porządkowych odnaleziono 
niewybuch prawdopodobnie 
z czasów II Wojny Światowej. 
Miejsce, gdzie zlokalizowany był 
niebezpieczny ładunek zabez-
pieczali strażacy i policjanci. 
Wezwany oddział saperów za-
bezpieczył i zabrał niewybuch.

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Kutnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom kon-
kursu plastycznego „ Zdrowe i Bezpieczne Ferie Zimowe 2013”. 
Nagrody wręczali Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz przed-
stawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Prokuratura Rejonowa w Gostyninie zezwoliła, ze względu na ważny 
interes społeczny, na ujawnienie wizerunku podejrzanego o do-
konanie oszustw metodą „na wnuczka”. Z poczynionych do chwili 
obecnej ustaleń wynika uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna 
mógł dokonać podobnych przestępstw nie tylko na terenie powiatu 
gostynińskiego. Dlatego w dalszym postępowaniu konieczne jest 
ustalenie kolejnych osób pokrzywdzonych z innych powiatów.

Oszust na zdjęciu

Niewybuch w rowie

Rozbój na 20-latkuPijany 
spowodował 
wypadek

Kradli na terenie całego powiatu

Debata o bezpieczeństwie
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia
Ogłoszenie bezpłatne powinno zawierać maksymalnie 10 słów

Oryginalny kupon należy dostarczyć do biura redakcji 
w Łęczycy, ul. Kaliska 42



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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a, 99 – 100 Łęczyca

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”

ul. C.K. Norwida 6
99 – 100 Łęczyca
tel. 605 111 531

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
P.P.H.U. „Elizabeth”

ul. Górnicza 3, 99 – 100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Blacharz/lakiernik 
samochodowy

Chęć do pracy, zadaniem pracownika 
będzie naprawa sprzętu ogrodniczego

P.H.U. „ROLBUD”
ul. Szkolna 22a

99 – 140 Świnice Warckie
tel. 609 223 040 

Kierownik działu przewozów
Wykształcenie wyższe, kierunek 
logistyka-transport, umiejętności 
planowania i organizacji pracy 

(kierowców), znajomość ustawy o 
transporcie drogowym i czasie pracy, 

komunikatywność, decyzyjność, 
2-letnie doświadczenie zawodowe, 

mile widziany certyfikat kompetencji 
zawodowych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Łęczyca Sp. z o. o.

ul. Belwederska 7A
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 23 07

Oferty pracy z dla 
osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności:

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 pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

Kandydata powinien wyróżniać się 
uczciwością pracowitością oraz 
sumiennością – odpowiedzialny 
będzie za obsługę kasy fiskalnej, 

lottomatu, komputera oraz sprzedaż 
towaru

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zasadnicze, 

stażysta odpowiedzialny będzie za 
obsługę klientów oraz obsługę kasy 

fiskalnej
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 

zdolności manualne
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 

obsługa kasy fiskalnej, książeczka 
sanepid

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Magazynier
Wykształcenie minimum średnie, 

badania epidemiologiczno – sanitarne 
, do obowiązków stażysty należeć 

będzie przyjmowanie towaru i 
realizacja zamówień

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Do obowiązków stażysty należeć będzie 

obsługa klienta, kasy fiskalnej oraz 
zamawianie i przyjmowanie towaru

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Opiekun
Aktualna książeczka zdrowia 

oraz badania na nosicielstwo, do 
obowiązków stażysty należeć będzie 

karmienie, kąpanie oraz pomoc 
przy codziennych czynnościach 

mieszkańców
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, stażysta 

odpowiedzialny będzie za sprzedaż 
towarów i obsługę kasy fiskalnej

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kierowca samochodu 
osobowego

Prawo jazdy kat. B, stażysta 
odpowiedzialny będzie za 

przygotowywanie i rozwożenie pizzy 
oraz prace porządkowe

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Robotnik gospodarczy
Wykształcenie minimum podstawowe, 

mile widziane prawo jazdy kat. B, 
T, stażysta odpowiadał będzie za 

porządek w budynkach inwentarskich 
oraz przygotowywanie pasz
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Referent
Wykształcenie średnie ekonomiczne 

lub wyższe ekonomiczne, 
administracyjne, prawnicze, 

umiejętność pracy z komputerem, 
komunikatywność

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik fizyczny
Pełna sprawność psycho-fizyczna, 

komunikatywność
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik fizyczny
Pełna sprawność psycho-fizyczna, 

komunikatywność
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pomoc w kuchni
Badania sanitarno-epidemiologiczne

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kelner
Badania sanitarno-epidemiologiczne

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, doradza 
i wspomaga poszukujących pracy z 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którzy chcą pracować w innym kraju 
członkowskim oraz pracodawców, którzy 
chcą rekrutować pracowników z innych 
krajów członkowskich. Szczegółowe 
informacje na temat ofert pracy za granicą 
EURES www.wup.lodz.pl Bliższe informacje 
o aktualnych ofertach pracy z EURES 
udzielane są w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby 
zainteresowane sezonową pracą w innych 
krajach proszone są o kontakt z łódzką 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy w Łodzi, ul. Pomorska 41, tel. 
(0-42) 636–54–37. Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej www.lodzka.ohp.
pl, Wykaz agencji zatrudnienia www.kraz.
praca.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w 
Łęczycy informuje, że oferty pracy z naszego 
powiatu, województwa i kraju dostępne są na 
ogólnopolskiej stronie internetowej: www.
psz.praca.gov.pl

OGŁOSZENIA

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

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

• sprzedawca-fakturzysta 
środków ochrony roślin 
• sprzedawca 
• murarz  
• kucharz
• przedstawiciel handlowy
• mechanik pojazdów ciężarowych

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

• kierowca CE-kraj  
• specjalista d/s zakupów
• specjalista d/s logistyki
• mechanik 
• specjalista operator prasy 
• programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam działkę 
budowlaną 4 km od 
Łęczycy pow. 5900 m2 
tel: 24 7223640 
Sprzedam siano- luzem, 
ziemniaki, sadzeniaki, 
marchew i pietruszkę. 
Tel. 692-137-786

Sprzedam działkę na 
Irysie ( murowana, 
ocieplana, 
glazura, terakota z 
poddaszem) 
tel: 517-790-179

Pranie dywanów, 
kanap, tapicerek 
samochodowych, 
sprzątanie mieszkań 
, nagrobków, mycie 
okien, 503-107-393

Avon- Katalog 4 już 
trwa !! Wyróżnij się , 
kupuj kosmetyki  40 % 
taniej. 607-908-531

Sprzedam Sieczkarnie 
CLASS JAGUAR 30 tel: 
603 422 652

Sprzedam wycinarkę do 
kiszonek mieczowy z 
windą. Mało używana. 
603 422 652

 

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 Talerzówke 
stan bardzo dobry mało 
używana tel. 724 108 
437

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

 

Sprzedam ciągnik Ursus 
c330 w pełni sprawny., 
zarejestrowany, tel: 668 
536 390

 

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

 

Sprzedam samochód 
Renault Megane 
Scenic 2004 rok. 
Disel,  Samochód 
w dobrym stanie 
z bogatym 
wyposażeniem. Tel: 
602 751 921

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

 

Sprzedam pług 
obrotowy Frost 3 
skibowy z kolczatką. Tel. 
660 342 717
 

Sprzedam oponę do 

ciągnika 16,9R34- TEL. 
609 326 081

 

Sprzedam kopaczkę, 
sprawna. Tel: 501 252 
028
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SPORT

I. KOSZYKÓWKA
1. WOJEWÓDZKA LIGA 

KADETEK– U -16 
MKS KUTNO –

  UMKS APIS BĘDKÓW
19 : 11, 21 : 12, 18: 13, 12 : 11, 

70 : 47
MKS KUTNO : Tomasz PASIŃ-

SKI – trener, Marcin BOGDAŃSKI 
– kierownik drużyny,  zawodniczki 
: Weronika BOGDAŃSKA – 0, Kinga 
CHODOROWSKA – 2,  Martyna 
BOROWIECKA – 10, Angelika GA-
BRYSIAK – 0, Anna WALICKA – 23, 
Zuzanna MOLKA – 4, Wiktoria NO-
WAK – 4, Paulina  KACPROWICZ /
kpt/ – 5, Natalia FURMAŃSKA – 17, 
Oliwia WOŹNIAK – 0, Małgorzata 
LESICKA – 5.

Kutnianki i MUKS Widzew Łódź za-
kwalifikowały się do cyklu rozgrywek 
Mistrzostw Polski Kadetek U – 16.

Mecz towarzyski - rewanż
Górnik Łęczyca 

- Orzeł Parzęczew
1-1 (1-0)

 
Bramkę dla Górnika zdobył Paweł 

Pałczyński.
Górnik: Żemigała Adrian (45. 

Brzeziński) - Michałowski, Maśliński, 
Żemigała Rafał, Stajewski, Kierus 
(Pielesiak), Witak, Karasiński, Góra, 
Pałczyński, Woźniak

Zawody od kilku lat odbywają 
się w tym samym terminie. Są oka-
zją do zaprezentowania się przed 
szkolną publicznością najlepszych 
zawodników oraz do spotkania z 
gwiazdą sportu. W tym roku był 
to dwukrotny medalista Igrzysk 
Olimpijskich, minister sportu w 
rządzie Jerzego Buzka,świetny ko-
larz Mieczysław Nowicki. 

Zawody były połączone z krót-
kim podsumowaniem sezonu 
halowego. Uroczystość ze względu 
na ograniczone środki miała bardzo 
skromy charakter. Sezon halowy 
był bardzo udany i zakończył się 
spektakularnym sukcesem Grzego-
rza Sobińskiego na Mistrzostwach 
Europy w sztafecie 4x400m i skan-
daliczną dyskwalifikacją polskiej 
reprezentacji. Srebrny medal Ma-
cieja Kiendzierskiego w skoku 
wzwyż wśród seniorów, czwarte 
miejsce Dawida Wawrzyniaka w 
tej samej konkurencji wśród junio-
rów młodszych, jedenaście medali 
na mistrzostwach województwa 
młodzików daje doskonały wynik 
lekkoatletów MKLA Łęczyca w 
sezonie halowym 2013r .

Gimnazjalne zawody w skoku 
wzwyż stały na bardzo dobrym 
poziomie. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Katarzyna Mroziń-
ska poprawiając rekord życio-
wy[155cm], na drugim miejscu 
uplasowała się Natalia Pysera 
[150cm], na trzecim Sieradzka 
Paulina [140cm] - obie ustano-
wiły  rekordy życiowe. Czwarte 
miejsce zajęła Katarzyna Igna-
towicz [135cm], piąte dla Kata-
rzyny Pilichowskiej [130cm].W 
konkursie chłopców nie miał 
sobie równych faworyt Łukasz 
Karwacki zwyciężając z bardzo 
dobrym wynikiem [188cm]. Na-
leży podkreślić, że Łukasz w tym 
roku osiągnął świetne wyniki. 
Ustanowił rekord okręgu łódz-
kiego w kategorii młodzików 
[190cm] i uzyskał także tym sa-
mym wynikiem najlepszy rezul-
tat w Polsce. Drugie miejsce zajął 
Marceli Wożniak [170], trzecie 
Brajan Łuczak [165cm r. życio-
wy], na czwartym miejscu z tym 
samym wynikiem uplasowali się 
Sebastian Wasiak i Każmierczak 
Krystian  [160cm].Szósty był 
Alan Brzeziński [145cm]. 

MKLA

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej Dziewcząt i Chłopców 
zgromadziły drużyny z Łęczycy 
i Piątku. Po zaciętej rywalizacji 
i grze fair play wśród dziewcząt 
drużyny zajęły następujące miejsca:  
I miejsce –Piątek, II miejsce – Łęczyca  
a wśród chłopców: I miejsce – 
Łęczyca, II miejsce – Piątek  
Gimnazjalistki z Piątku pod opieką 

nauczyciela wychowania fizycznego 
Krzysztofa Korzewskiego zajmując I 
miejsce będą reprezentować powiat 
łęczycki na turnieju rejonowym.  
Uczennice reprezentujące Gimna-
zjum w Piątku to: Wiktoria Pałczyń-
ska, Izabela Białkowska, Marcela 
Łaszkiewicz, Marta Michalak, Mo-
nika Kowalska, Monika Bartosik, 
Daria Bartosiak, Agnieszka Wójcik, 
Anna Wieczorek i Edyta Gębicka. 

tekst i foto: Gimnazjum w Piątku

Miejskie Centrum Tenisowe po-
woli ożywa po zimowym letargu. W 
najbliższych dniach rozpoczynamy 
na obiekcie prace przygotowawcze 
do nowego sezonu. Dzięki uprzej-
mości i kilkuletniej współpracy z 
ZK Garbalin możemy korzystać ze 
społecznej pracy skazanych wyzna-
czonych przez Dyrekcję Zakładu. 
Liczymy, że aura będzie łaskawa i 
już za 2 – 3 tygodnie będziemy mieli 
przyjemność zaprosić łęczycan oraz 
tenisistów z Kutna, Ozorkowa i okolic 
na nasz piękny 7 – kortowy obiekt, 
który wciąż się rozwija, ale już dziś 
może budzić zazdrość sąsiednich 
samorządów. Podobnie jak w roku 
ubiegłym chcemy kontynuować 
formułę comiesięcznych „Otwartych 

Dni”, aby dać szansę wszystkim do 
spróbowania swych sił na korcie, wy-
korzystując tym samym wspaniałą 
passę polskiego tenisa i modę na grę 
„tenisomanię”, która w dużych ośrod-
kach miejskich już trwa od dawna. 
Jako Miejski Młodzieżowy Klub 
Tenisowy, licencjonowany klub Pol-
skiego Związku Tenisowego – IV klub 
w rankingu PZT, Programu TENIS 
10 chcemy dalej rozwijać szkolenie 
dzieci i młodzieży wraz z organiza-
cją wojewódzkich i  ogólnopolskich 
turniejów dla każdej ze szkolonych 
grup wiekowych. Oprócz dzieci z 
Łęczycy w realizacji Programu Te-
nis 10 biorą również udział młodzi 
adepci tenisa z Kutna, gdzie od jesieni 
MMKT – Łęczyca prowadzi zajęcia.  

Od kwietnia szansę otrzymają dzieci 
z Ozorkowa. Program „Tenis 10”, któ-
ry realizuje PZT Warszawa, jest silnie 
promowany i dofinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i w 
tym roku jest skierowany do samo-
rządów do wykorzystania w szkołach 
i na Orlikach. Tak w tej chwili dzieje 
się we wszystkich krajach, federacjach 
tenisowych na świecie, które biorą 
udział w przedsięwzięciu. Zaraz 
po świętach w kwietniu  zgodnie z 
letnim kalendarzem Wojewódzkiego 
Związku Tenisowego rozpoczniemy 
organizację pierwszych zawodów te-
nisowych zaliczanych do rankingów 
PZT w kategoriach 12, 14, 16 lat. Jed-
nocześnie będziemy kontynuowali 
budowę ostatniego  o nawierzchni 

ceglastej, 8 – go kortu tenisowego 
oraz przygotowywali cały obiekt na 
początek maja. Wtedy to w dniach 
1-5.05 odbędzie się Ogólnopolski Tur-
niej Klasyfikacyjny Młodzików pod 
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Łódzkiego. Impreza 
ta jak co roku otwiera letni kalendarz 
współzawodnictwa Polskiego Związ-
ku Tenisowego w tej kategorii wieko-
wej – 14 lat. W tym roku będziemy 
mieli już VI Edycję turnieju, a trzeci 
rok z rzędu otrzymaliśmy od PZT naj-
wyższą możliwą rangę Super – Seria. 
To wymierny dowód pozytywnych 
ocen PZT za lata ubiegłe. Jak co roku 
spodziewamy się dużej liczby uczest-
ników z całej Polski, z najlepszymi 
włącznie. Mamy nadzieję, że jak 

zwykle media będą z nami. Drugie 
nasze największe przedsięwzięcie 
to czerwcowy Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny Super – Seria, do lat 
12, „O Trofea Sióstr Radwańskich”, 
który organizujemy wspólnie z Ro-
dziną Państwa Radwańskich od 8 
lat, stąd tegoroczna Edycja VIII. Tak 
jak poprzednio impreza będzie objęta 
Honorowym Patronatem Marszałka. 
Tym razem dla uczestników, mło-
dych tenisistek i tenisistów z całego 
kraju chcemy przygotować sporo 
niespodzianek organizacyjnych. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Miejski Młodzieżowy Klub 

Tenisowy
Grzegorz Jasiński

TENISOWA WIOSNA MMKT ŁĘCZYCA

Mistrzostwa powiatu
PIĄTEK

ŁĘCZYCA

W Dzień Kobiet - gimnazjalny 
konkurs skoku wzwyż
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