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Teresa Kubas jeszcze tylko do 
końca maja tego roku będzie sze-
fować w ZDP. Później przechodzi 
na emeryturę. Kto zastąpi dyrek-
torkę? Nieoficjalnie mówi się, że 
będzie to Janusz Mielczarek, były 
wicestarosta. Nasz Czytelnik, 
który w tej sprawie zadzwonił do 
redakcji, obawia się, czy powiat 
przeprowadzi konkurs na to sta-
nowisko. 

- Boję się, że tak nie będzie i sta-
nowisko dyrektora ZDP zdobędzie 

po znajomości były wicestarosta  
-  usłyszeliśmy. 

Janusz Mielczarek słyszał, że 
Teresa Kubas niedługo przechodzi 
na emeryturę. Nie potwierdził in-
formacji, że ma zostać dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Nikt ze mną nie uzgadniał tych 
spraw. Zresztą na to stanowisko na 
pewno przeprowadzony zostanie 
konkurs - mówi. 

Z Wojciechem Zdziarskim, staro-
stą powiatu łęczyckiego, nie udało 
nam się porozmawiać. 

(stop)

Niemałe kwoty poszły na wypła-
ty dodatkowych pensji dla urzędni-
ków magistratu i starostwa. 

Łączna kwota brutto przeznaczo-
na na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne dla 72 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Łęczycy wyniosła 
202.259,96 zł, z czego burmistrz Łę-
czycy, jego zastępca , sekretarz oraz 
skarbnik otrzymali łącznie kwotę 
brutto 34.086, 25 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne jest obligatoryjnym skład-
nikiem wynagrodzenia za pracę 
pracownikom samorządowym w 
wysokości i na zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 12 
grudnia 1997 roku o dodat-
kowym wynagrodzeniu 
rocznym - informuje Rafał 
Koperkiewicz, kierownik 
referatu rozwoju i promocji 
miasta w łęczyckim magi-
stracie.

Z kasy powiatowej wy-
płacono dodatkowe wyna-
grodzenie roczne za 2012 
rok w kwocie 34.125,35zł, 
tj. Starosta powiatu łęczyc-
kiego otrzymał 10.840,56zł, 
wicestarosta – 9.822,11zł, 
skarbnik – 6.681,80zł, sekre-
tarz – 6.780,88zł.

(stop)

„Trzynastki” zostały wypłacone
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Zmiany w Zarządzie Dróg 
Powiatowych

PRZESTĘPCY SPODZIEWALI SIĘ DUŻYCH PIENIĘDZY

Zuchwałe napady na salony
Tej samej nocy bandyci doko-

nali włamań do salonu samocho-
dowego Andrzeja Machudery, 
przy ul. Ozorkowskie Przed-
mieście i komisu Piotra Jury, 
przy ul. Poznańskiej. Pomimo 
zaplanowanej akcji przestępcy 
nie wynieśli dużych pieniędzy. 
W salonie skody ochroniarz 
został poturbowany. Jego życiu 
nic nie zagraża. 

Łatwiejsze zadanie włamy-
wacze mieli w komisie przy ul. 
Poznańskiej. Nikt go w nocy nie 
chronił. Rabusie wyłamali kilka 
par drzwi. W salonie „Dorex” 
dokonali sporych zniszczeń.

Uszkodzone zostały kompu-
tery. Najprawdopodobniej z ze-
msty. Przestępcy z kasy komisu 
skradli niewielką kwotę. Jak się 
dowiedzieliśmy było to zaledwie 
kilkaset złotych. 

W pomieszczeniach komisu 
a także na zewnątrz nie było 

zainstalowanego alarmu. W „Do-
rex-ie” dopiero się przymierzali 
do założenia takiego systemu. 

Teraz okazuje się, że jest 
on niezbędny. 

W komisie to kolejne 

w ł a m a -
nie. Kilka lat temu złodzieje wyje-
chali z salonu samochodem. 

Prezes Andrzej Machudera o 
włamaniu do swojego salonu zbyt 
wiele mówić nie chce.

- Najważniejsze, że żaden z 
samochodów nie został przez 
włamywaczy uszkodzony – usły-
szeliśmy. - Nie trzymamy w kasie 
dużych sum pieniędzy. Złodzieje 
wynieśli tylko 300 złotych. 

Salon skody był ochraniany. 
Pracownik ochrony został pobity 
i związany. Na szczęście dochodzi 
już do zdrowia. Gdy we wtorek – w 
następnym dniu po włamaniu – 
przyjechaliśmy do salonu skody, na 
miejscu byli już pracownicy z firmy 

ubezpie-
czeniowej. Pracy nie mieli dużo, 
bo uszkodzenia są niewielkie. 
Praktycznie nie widać uszkodzeń 
na drzwiach, którymi po wyła-
maniu złodzieje weszli do środka. 
Do salonu skody po raz pierwszy 
doszło do włamania.

Policja, jak na razie, prowadzone 
dochodzenie trzyma w tajemnicy.

- Postępowanie jest w toku. 
Analizujemy materiał dowodowy. 
Wszystkie czynności, jakie podej-
mujemy, zmierzają do ustalenia 
sprawców – informuje Agnieszka 
Ciniewicz, rzecznik KPP w Łę-
czycy. 

(stop)

Włamywacze nie 
uszkodzili samochodów

Agent ubezpieczeniowy 
przy drzwiach, którymi po 
wyłamaniu weszli rabusie

W komisie przy ul. 
Poznańskiej uszkodzono 
firmowy sprzęt

ŁĘCZYCA
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BYŁA PRACOWNICA KRYTYKUJE „SPOŁEM”

Nasz tekst o erotyce rozpo-
wszechnianej przez jednego z 
mieszkańców w internecie wzbu-
dził duże zainteresowanie. Nie-
którzy nasi Czytelnicy twierdzili, 
że ta sama osoba została wcześniej 
okradziona a wśród łupów znalazł 
się pornograficzny film. Czy to 
prawda?

Tydzień temu o sprawie roz-
mawialiśmy z zastępcą szefowej 
prokuratury rejonowej. Usłysze-
liśmy, że prokuratura faktycznie 
prowadziła śledztwo w sprawie 
erotyki, które zostało już zakoń-
czone i umorzone. Dziś wiemy 
już więcej.

- Sprawy kradzieży i rozpo-

wszechniania w sieci interneto-
wej materiałów erotycznych są 
połączone z powodu tej samej 
osoby. Innymi słowy ten sam 
mieszkaniec, który został okra-
dziony, puszczał w internecie 
erotyczne filmiki ze swoim i part-
nerki udziałem – mówi Monika 
Piłat, szefowa łęczyckiej proku-
ratury. - Nie potwierdził jednak, 
że wśród skradzionych rzeczy 
były jakieś materiały erotyczne. 
Mówił jedynie o karcie z aparatu 
fotograficznego na której miały 
znajdować się zdjęcia z wakacji. 

Przypomnijmy, że do kradzieży 
doszło w jednym z mieszkań bloku 
przy ul. Kaliskiej. Wśród złodziei 
znalazł się sąsiad poszkodowa-
nego. Bulwersujące w tej sprawie 

jest również to, że włamywacze to 
uczniowie renomowanych szkół.

- 20-letni Michał U. mieszka w 
tym samym bloku. Postanowił 
okraść wraz z kolegami sąsiada, 
bo wiedział o jego dobrej sytuacji 
materialnej. Dwudziestolatek jest 
studentem Politechniki Łódzkiej 
na wydziale mechaniki. Z kolei 
21-letni Paweł S. jest uczniem 
Elitarnej Szkoły Służb Ochrony 
w Łodzi. 19-letni Paweł K. jest 
licealistą. Wszyscy wywodzą się 
z inteligenckich rodzin – mówi 
prokurator Piłat. 

Za kradzież z włamaniem grozi 
do 10 lat więzienia. 

(stop)

Porno-zagadka wyjaśniona

Prokurator Monika Piłat 
potwierdziła, że osoba, która 
została okradziona zamieszczała 
w internecie erotyczne filmy

Zrobili ze mnie 
złodziejkę...
Renata Florczak w sklepie PSS 

„Społem” przy ul. Zachodniej prze-
pracowała prawie rok. Kilka dni 
temu dowiedziała się, że ma zwró-
cić do kasy prawie 7 tysięcy złotych. 
Nie zgadza się z oskarżeniami o aż 
tak duże straty. - Manko nie może 
wynosić 15 tys. złotych. Oprócz 
mnie pieniądze ma też oddać druga 
z pracownic. Tyle, że ja nie mam 
sobie nic do zarzucenia i nie dam się 
w ten sposób traktować. Nie jestem 
złodziejką – słyszymy od byłej pra-
cownicy, która z firmą rozstała się 
za porozumieniem stron.

Pani Renata rozpoczęła pracę 

w Społem jako sprzedawczyni 4 
marca ubiegłego roku. Nie była to 
jej pierwsza praca w tym zawodzie.

- Wcześniej również pracowałam 
w handlu. Nie jestem nowicjuszką. 
Nie dam się oszukiwać. Bulwersuje 
mnie fakt, że dyrekcja tak łatwo 
zarzuca komuś kradzież. Nie ma na 
to dowodów, bo w czasie remanentu 
szefostwo nie potrafiło nawet po-
wiedzieć jakie towary niby zginęły. 
Przecież takie sprawy bardzo łatwo 
można sprawdzić. Nie otrzymałam 
żadnych konkretnych odpowiedzi 
od pani prezes, które wyjaśniłyby 
to manko – mówi Renata Florczak. 

W sklepie przy ul. Zachodniej – 
jak się dowiedzieliśmy – niedobór 

był największy w porównaniu ze 
wszystkimi innymi placówkami 
Społem działającymi w mieście. 

- Zdecydowałam się na wal-
kę o swoje dobre imię, bo 
w takim położeniu jak ja 
jest więcej sprzedawczyń. 
Godzą się na wszystko, by 
tylko mieć pracę. Ale co to 
za robota, jak więcej można 
stracić niż zarobić. Pensje 
są niskie, wydałam sporo 
na dojazdy do Łęczycy. Teraz 
wyszło na to, że pracowałam 
za wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości zasiłku – żali się 
była sprzedawczyni. - Moja 
ostatnia pensja została już 
zabrana na poczet spłaty finan-
sowych strat. Czy pani prezes 
bawi się w komornika?

Wiesława Chwieduk, prezes 
zarządu PSS „Społem” w Łęczycy, 
z krytyką się nie zgadza.

- Chcę podkreślić, że nigdy pani 
Florczak nie została nazwana zło-
dziejką. To już są jej słowa i jej ocena 
całej tej nieprzyjemnej sytuacji. 
Nie poradzę jednak nic na to, że za 
okres od 4.03.2012 r. do 17.02 2013 
roku wg inwentaryzacji jest brak 
15793,43 zł. Każda osoba przycho-
dząc do sklepu podpisuje umowę 
o odpowiedzialności materialnej i 

jej obowiązkiem jest rozliczyć się z 
powierzonej gotówki i towaru. Pani 
Florczak taką umowę podpisała i 
nie wniosła uwag co do sposobu 
przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Dała też zobowiązanie do spłaty 
niedoboru i na tej podstawie w myśl 
art.498$1 KC każda ze stron może 
potrącić swoje wierzytelności, co 
zostało uczynione. Nie potrafię po-

wiedzieć jakiego towaru konkretnie 
brakło, ponieważ sklepy są rozlicza-
ne wartościowo. I niech ta pani nie 
opowiada, że czuje się oszukana. To 
z jej strony nie jest uczciwe. Dziwne, 
że tylko pani Florczak ma pretensję. 
Ja także nie pozwolę na to, aby na-
sza działalność była bezpodstawnie 
krytykowana. 

(stop)

Renata Florczak nie 
zgadza się z tym, że 
w sklepie przy ul. 
Zachodniej manko 
wyniosło aż 15 tys. 
złotych
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Zdechłe 
psy leżą 
przy 
ulicach
ŚWINICE WARCKIE

GM. ŁĘCZYCA

Mieszkańcy krytykują 
opieszałość gminnych 
służb komunalnych. Na 
dowód przysyłają zdjęcie 
zdechłego psa, który już 
prawie dwa tygodnie 
leży przy ruchliwej 
drodze. To - jak się 
dowiadujemy - nie jest 
odosobniony przypadek. 
Szkoda, że pracownicy, 
którzy powinni szybko 
zabrać padlinę w ogóle 
nie interesują się tym 
problemem. Pies - nie 
wiadomo, czy został 
otruty, przejechany 
bądź zdechł z przyczyn 
naturalnych - jak 
tylko zrobi się cieplej, 
zacznie z pewnością 
gnić i śmierdzieć. Czy w 
Świnicach w ten sposób 
użyźniana jest ziemia? 
Oby nie. Czekamy, razem z 
mieszkańcami, na szybką 
interwencję. Dodajmy, 
że pies leży przy ul. 
Sosnowej. 

To zdjęcie zostało zrobione 
prawie dwa tygodnie temu

To, kilka dni temu

Olej opałowy 
z odpadów

W Lubieniu wybudowany ma 
zostać zakład w którym przetwarza-
ne będą plastikowe butelki na olej 
opałowy. Odpowiednia umowa na 
dzierżawę terenów pod planowaną 
inwestycję została już podpisana 
pomiędzy władzami gminy Łęczyca 
a przedsiębiorcą, Krzysztofem Mat-
czakiem. Biznesmen stara się teraz o 
wymagane pozwolenia na budowę, 
dokument określający oddziaływa-
nie na środowisko i co równie ważne 
pieniądze unijne.

Jeszcze kilka miesięcy temu na 
powierzchni 10 hektarów miała 
powstać fabryka przetwarzająca 
ptasie pióra na nawóz organiczny. 
Przedstawiciel firmy zaskoczył 
wszystkich samorządowców, gdy 
na sesji przedstawił propozycje 
współpracy. Do podpisania umo-
wy jednak nie doszło. Później 
gminnym terenem zainteresowa-
na była inna firma. Także plany 
spaliły na panewce. Wreszcie swoją 

propozy-
cję złożył przedsiębiorca z Łęczycy.

- Pan Krzysztof Matczak wy-
daje się poważnym biznesmenem, 
który realnie patrzy w przyszłość. 
Przedstawił nam propozycje wy-
budowania zakładu przetwarza-
jącego plastik na olej opałowy. 
Stara się o pieniądze na ten cel z 
Unii. Podpisaliśmy z nim umowę 
dzierżawy terenów pod przyszłą 
inwestycję - mówi Andrzej Wdo-
wiak, wójt gminy Łęczyca. 

Wójt dodaje, że K. Matczak był 
jedynym przedsiębiorcą zaintere-
sowanym dzierżawą ziemi. Gmina 

z tego tytułu otrzymuje już tysiąc 
złotych miesięcznie. 

- Nie są to duże pieniądze, ale 
zawsze to coś. Korzyść dla gminy 
jest jednak taka, że jest duża szan-
sa, by na tych terenach ruszyły 
inwestycje. W umowie dzierżawy 
jest aneks, że i tak później ogło-
szony zostanie przetarg na kupno 
tej ziemi. Wydaję mi się, że jeżeli 
pan Matczak już teraz dokłada 
starań o uzyskanie odpowied-
nich pozwoleń i pieniędzy na ten 
cel, to zrobi wszystko, aby zostać 
zwycięzcą przetargu - słyszmy od 
wójta Wdowiaka. 

Jak się dowiedzieliśmy trwa wła-
śnie wycena ziemi pod inwestycje. 
Oprócz zakładu przetwarzające-
go plastik na olej opałowy pod 
Łęczycą powstać miałaby 
jeszcze sortownia śmieci.

- Moim zdaniem jest 
jeszcze za wcześnie, 
by mówić kon-
kretnie o tych 
planach inwe-

stycyjnych. Mogę je-
dynie potwierdzić, że 
staram się, żeby zre-
alizować te cele. Będę 
mógł  coś 
w i ę c e j 
powie-
d z i e ć 
mniej 
w i ę -
cej za 
m i e -
siąc - 

m ó w i 
K r z y s z t o f 
Matczak. 

Nieoficjal-

nie dowiedzieliśmy 
się, że budowa za-
kładu i sortowni 
śmieci kosztować 
może kilkadziesiąt 

m i l ionów 
złotych. 
Inwestor 
zapew-

n i a , 
ż e 

planowane inwestycje nie będą 
negatywnie oddziaływać na śro-
dowisko. 

(stop)

Wójt gminy Łęczyca ma 
nadzieję, że inwestycja 
zostanie zrealizowana. 
To nie tylko korzyści 
finansowe dla gminnej 
kasy, ale i nowe miejsca 
pracy – mówi.

Czy w Lubieniu powstanie 
zakład przetwarzający 
m.in. plastikowe butelki na 
olej opałowy?
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Odgarniać, czy nie odgar-
niać? Zimą zawsze takie py-
tanie zadają sobie właściciele 
domków jednorodzinnych 
przy ul. Stemplewskiej. 

Choć większość śnieg od-
garnia, są i tacy, którzy twier-
dzą, że jest to powinność 
gminy. Dlatego w niektó-
rych miejscach biały puch 
na chodnikach sięga kostek. 
Nie byłoby być może tych 
dylematów, gdyby nie rów 
melioracyjny. To z jego 
powodu niektórzy miesz-
kańcy śniegu przy swoich 

posesjach nie odgarniają. 
- Kwestia byłaby prosta, gdyby 

chodnik przylegał do naszych 
posesji. A tak nie jest. Szeroki rów 
melioracyjny oddziela chodnik 
od naszych domów. I dlatego 
mamy dylemat – mówi jeden z 
mieszkańców.

Problem jest na tyle nabrzmiały, 
że mieszkańcy obawiają się poda-
wania swoich nazwisk. Co zimę 
toczą spory z wójtem gminy, który 
uważa, że chodniki na Stemplew-
skiej powinny być odśnieżane 

tylko i wyłącznie przez samych 
mieszkańców.

- Mnie się wydaję, że wójt wy-
korzystuje ogólny zapis mówiący 
o obowiązku odśnieżania przez 
mieszkańców chodników przyle-
gających do prywatnych posesji. 
Ale przez ten rów sprawa wcale 
nie jest już taka oczywista. To, że 
Świnice są zaśnieżone a śnieg nie 
jest odgarniany wcale nie jest ta-
jemnicą. Nawet gminne chodniki 
są białe a ulice śliskie. Nasze wła-
dze nie przejmują się tym i w tym 
temacie rządzą według zasady oby 
do wiosny. Przyjdzie ocieplenie i 
problem zniknie. Szkoda jedynie, 
że ten dylemat znów pojawi się na-
stępnej zimy – mówi kolejny loka-
tor domu przy ul. Stemplewskiej. 

Mieszkańcy mają niestety rację. 
Łatwo było znaleźć zupełnie nie-
odśnieżone chodniki. Uczniowie 
podstawówki brnęli w śniegu na 
chodniku przy ul. Szkolnej. Drogi, 
nawet w centrum miejscowości, 
przypominały lodowiska. 

Jedyna pociecha, że wiosna tuż, 
tuż...

(stop)

Kontrola w MOPS
Zaskoczenie? Dla niektórych na 

pewno nie. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej rozpoczęła się 
kontrola finansowa. Przeprowa-
dza ją audytorka z urzędu miasta.

Sprawdzana jest zgodność dzia-
łania jednostki z obowiązujący-
mi przepisami prawa. Trwają też 
ustalenia czy zadania jednostki są 
realizowane oszczędnie, wydajnie i 
efektywnie. Audytorka ma również 
za zadanie sprawdzić czy wszystkie 
operacje są właściwie udokumen-
towane, czy dokumenty ( dowody 
księgowe) będące podstawą zapisu 
w księgach rachunkowych, są 
opisane w sposób umożliwiający 
identyfikację zrealizowanego zada-
nia i zostały sprawdzone przed ich 
zaksięgowaniem przez odpowied-
nie służby.

Jak kontrolę ocenia Iwona Por-
czyńska, kierownik MOPS?

- To efekt wcześniejszych plotek 
na temat ośrodka pomocy i donie-

sień medialnych - podsumowuje 
krótko szefowa ośrodka, która 
odmówiła szerszego komentarza.

Kilka tygodni temu w mieście 
pojawiła się plotka o tym, że kie-
rowniczka ośrodka pomocy w to-
warzystwie funkcjonariuszy CBŚ 
została wyprowadzona z placówki a 
następnie przesłuchana. Na mieście 
mówiono o nieprawidłowościach 
w MOPS. Iwona Porczyńska na ten 
temat rozmawiała z burmistrzem. 
Nam powiedziała, że plotka została 
w Łęczycy puszczona przez pod-
opiecznych, którzy nie otrzymali 
zasiłków. Kierowniczka zastanawiała 
się wówczas nawet nad skierowa-
niem sprawy do sądu o pomówienie. 
Sprawy w sądzie nie będzie. Jest za to 
kontrola finansowa, która potrwać 
ma do końca tego miesiąca. 

(stop)

W łęczyckim ośrodku 

pomocy społecznej trwa 

kontrola finansowa

Dylemat na 
Stemplewskiej

ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Rów oddziela chodnik od 
prywatnych posesji

Tak wygląda 
chodnik przy 
ul. Szkolnej

A tak przy ul. 
Stemplewskiej – w 

niektórych miejscach 

odśnieżony, w innych 

już nie
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Pożegnanie z kotłownią
Większością głosów członko-

wie rady spółdzielni mieszkanio-
wej zadecydowali o przekazaniu 
kotłowni przy ul. Konopnickiej 
Przedsiębiorstwu Energetyki 
Cieplnej. Można mówić o nie-
spodziance, bo jeszcze niedawno 
niektórzy głośno protestowali 
przeciw takim planom. Obawiali 
się monopolu PEC. 

W ubiegły piątek pod uwagę 
brano dwie propozycje – kotłow-
nia zostaje a spółdzielnia przepro-
wadza jej remont, lub kotłownia 
jest likwidowana a ciepło do spół-
dzielczych bloków doprowadza 
PEC. 

Jak się dowiedzieliśmy jedynie 
przewodnicząca Rady Nadzorczej, 
Alina Karlikowska, wstrzymała 
się od głosu. Pozostali członkowie 
rady (9 osób) zagłosowali za tym, 
aby kotłownię przejęło Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej. 

- Głosowałem za wariantem z 
PEC. Po prostu wybrałem mniejsze 
zło – mówi Krzysztof Urbański. 
- Dziwię się, że „Łęczycanka” nie 
przeprowadziła wcześniej remon-
tu tej kotłowni i docieplenia blo-
ków, choć miała taką propozycję 
ze strony miasta. 

K. Urbański krytykuje prezesa 
spółdzielni.

- Myślałem, że dyskusja o przy-
szłości kotłowni będzie bardziej 
merytoryczna – słyszymy. - Gdy 
zapytałem prezesa „Łęczycanki” o 
finanse związane z potencjalnym re-
montem kotłowni to szef spółdzielni 
odparł, że gdyby wygrał w totolotka, 
to by kupił PEC i kotłownię. O do-
kładnych kwotach ewentualnego 
remontu nie chciał rozmawiać. 

Inaczej widzi to Roman Miodu-
chowski, prezes SM „Łęczycanka”. 

- Ludzie mnie już poznali i wiedzą, 
że nie jestem sztywnym urzędnikiem. 
To nic złego, że lubię pożartować. Co 
nie oznacza, że nasza dyskusja nie 
była merytoryczna. Pan Urbański 
usłyszał odpowiedź w sprawie kwot 
na ewentualny remont kotłowni. 

Według zapewnień Marka Sta-
siaka, prezesa PEC w Łęczycy, 
spółdzielcy skorzystają na wy-
gaszeniu kotłowni „Łęczycanki”. 
Ciepło ma być tańsze. O ile?

- Usłyszeliśmy od prezesa Sta-
siaka, że ciepło będzie tańsze 
o 5 procent – mówi Waldemar 
Augustyniak z Rady Nadzorczej 
„Łęczycanki”. - Być może uda 
się jeszcze wynegocjować lepsze 
warunki. 

(stop)

Kotłownia przy ul. Konopnickiej zostanie przejęta 
przez PEC – taka jest piątkowa decyzja Rady 
Nadzorczej „Łęczycanki”

ŁĘCZYCA

Prezes Mioduchowski dał się już poznać 
z poczucia humoru. - Na pewno nie będę 
przepraszał za to, że lubię pożartować. 
Kto nie chciałby wygrać w totka? A tak na 
poważnie, to dyskusja o naszej kotłowni była 
merytoryczna – mówi szef „Łęczycanki”. 
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W Domu Kultury w Łęczycy odbyły się IX Targi Edukacyjne, 
organizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Łęczycy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Łęczycy też otworzył swoje podwoje dla gimnazjalistów i ich 
rodziców.
Gimnazjaliści odwiedzający placówkę zapoznali się z ofertą 
edukacyjną i zasadami rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. Atrakcją 
były stoiska, na których prezentowano zawody (technik pojazdów 
samochodowych, technik spedytor, technik mechanik, technik 
cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, 
kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik) oraz 
rozdawano ulotki i gadżety.
Odwiedzający mogli skosztować przekąsek i słodkości sporządzonych 
przez przyszłych kucharzy. Na wszystkich czekała przepyszna 
wojskowa grochówka i kiełbaska z grilla. Dodatkową atrakcją były 
konkursy dla gimnazjalistów. Nagrodą były m.in. kubki, długopisy 
z logo szkoły oraz inne gadżety.

(koch), leczycki.pl
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Szkoły prezentowały swoją ofertę
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 28: Każdy sobie rzepkę skrobie.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

Zupa chrzanowa
Składniki:
włoszczyzna (2 marchew-
ki, pietrucha, seler, por) 
cebula 
1 liść laurowy 
3 ziarna ziela angielskiego 
pieprz zielony w kulkach 
(ok. 7-8 szt.) 
sól do smaku 
90-100 g chrzanu 
100 ml śmietany kre-
mówki 
1 łyżeczka gałki musz-
katołowej 
por (prócz tego z włosz-
czyzny) 
1 łyżeczka cukru 
ok. 1,5 l wody 
Sposób przygotowania:
Krok 1. Włoszczyznę i cebulę wrzucić do garnka, zalać wodą, 
dodać liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz i zagotować. 
Odcedzić i zostawić sam wywar. 

Krok 2. Śmietanę wymieszać z chrzanem, cukrem i gałką 
muszkatołową. 
Krok 3. Dodać do zupy razem z pokrojonym na paseczki 
porem. Zagotować, doprawić do smaku i podać z grzankami. 

Klops z jajkiem 
w środku
Składniki:
podroby 
wątroba ok 0,5 kg 
serce, 1 szt 
płucka ok 30.dkg 
0,5 kg mięsa mielonego wieprzowego 
2 jajka 
0,5 cebuli 
2 ząbki czosnku 
1 bułeczka namoczona w mleku (wyciśnięta) 
przyprawy; 
sól , pieprz, 
przyprawa do mięsa mielonego Knorr 
dodatkowo 4-5 jajek ugotowanych na twardo 

Sposób przygotowania:
Podroby ugotować, zmielić razem z bułką, cebulą i czo-
snkiem, dodać mięso mielone, jajka i przyprawy, wlać ok 
pól szklanki wody, dobrze wymieszać. Podłużną blaszkę 
nasmarować tłuszczem, posypać tartą bułką, nałożyć na 
dno trochę mięsa , uklepać, położyć wzdłuż obrane jajka na 
twardo, obłożyć mięsem… uklepać i stuknąć blaszką żeby 
wszystko się dobrze zasklepiło, ręką rozsmarować łyżkę 
oliwy, posypać tartą bułką i czerwoną papryką, piec ok 
1,5 godz w temp 120°C, po upieczeniu okryć szczelnie folią 
aluminiową żeby wierzch odmiękł

PORADY NASZYCH 
CZYTELNICZEK
• Żeby gulasz był wyborny, mięso posmaruj odrobiną miodu, 
zrumień na rozgrzanym tłuszczu i dopiero zacznij dusić
• Pieczeń wołowa będzie wyjątkowo krucha, jeśli przez parę 
godzin przed pieczeniem namoczysz mięso w kwaśnym 
mleku

• Włamywacz skarży się koledze.
- Ale miałem pecha. Wczoraj 
włamałem się do domu prawni-
ka, a on mnie nakrył. Powiedział, 
żebym zmykał i więcej się nie 
pokazywał.
- No to miałeś szczęście!
- Tak, ale policzył sobie 300 zł za 
poradę!

• W poczekalni dworcowej trzech mężczyzn popija winko. 
Nagle spiker zapowiada odjazd pociągu. Mężczyźni zrywają 
się i biegną na peron, ale tylko dwóm udaje się 
wsiąść do odjeżdżającego pociągu. Do tego, który 
został na peronie, podchodzi kolejarz i mówi:
- Widzi pan, do czego może doprowadzić alkohol.
- Najgorsze, że to ja miałem odjechać tym pociągiem. Ko-
ledzy mnie tylko odprowadzali. 

• Kowalski wstaje rano, podchodzi do okna i mówi:
- Dziś jest taki piękny dzień...
- Tak, no i co z tego? - pyta żona
- Powiedziałaś kiedyś, że pewnego pięknego dnia mnie 
porzucisz.

• Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł pożar. Wszyscy 
biegają w panice, wołając:
- Ratunku, pożar!
Tymczasem z boku stoi spokojnie jakiś facet i mówi:
- Jestem dyrektorem cyrku. Proszę zachować spokój, za 
chwilę wystąpi połykacz ognia.

• Żona odwiedza męża w więzieniu. Po tym, co zobaczyła, 
idzie do naczelnika i mówi:
- Panie naczelniku, proszę dać mojemu mężowi lżejszą 
pracę. On jest kompletnie wyczerpany.
- Nie mam pojęcia o czym pani mówi. Przecież on cały czas 
siedzi w bibliotece i wydaje książki.
- Tak, ale oprócz tego kopie jakiś tunel...
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Repertuar kina KDK

18 marzec
poniedziałek 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

19 marzec
wtorek 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

20 marzec
środa 
18:00  Syberiada polska
 dramat

20:15  Weekend z królem
 dramat

21 marzec
czwartek
Kino nieczynne!

22 marzec
piątek 
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

23 marzec
sobota 
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

24 marzec
niedziela 
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

Balet jest najlepszym pierw-
szym tańcem do nauki dla dzieci. 
Przygotowuje muzycznie do 
każdej kolejnej formy tańca. 
Balet rozbudza wrażliwość na 
piękno i estetykę ruchu. Zajęcia 
baletowe dla dzieci to pod-
stawowe ćwiczenia klasyczne 
wzbogacone o zabawy, wpły-
wające na równowagę, postawę 
sylwetki, wzmocnienie ciała. 

Zajęcia rozwijające koordy-
nację ruchową, pamięć wzro-
kową i mięśniową, poczucie 

rytmu i wrażliwość muzyczną. 
Dzięki baletowi dziewczynki 
mogą nabrać gracji i lekkości 
oraz wykształcają tzw. pa-
mięć ruchową. Zajęcia uczą 
również samodyscypliny.

Tiulowa spódniczka, baletki 
i taniec to jest to co uwielbiają 
małe dziewczynki. Może to 
tylko dziewczęca zabawa a 
może początek pięknego 
hobby.

Organizator: Studio Tańca 
Alibi i Kutnowski Dom Kultury

Informacje i zapisy: Dorota 
Ciołkowska tel. 504-927-481

Nabór na balet
KUTNO

KUTNO

KUTNO

„Tydzień z Internetem” w Łęczycy i powiecie
W dniach 18-24 marca odbędzie się ogólnoeuropejska kam-
pania „Tydzień z Internetem”.
W Łęczycy i powiecie odbędzie szereg spotkań w bibliotekach 
pod wspólnym hasłem „Pierwszy krok w cyfrowy świat”.  
Będą  to spotkania prowadzone przez bibliotekarzy oraz 
wolontariuszy – „Latarników Polski Cyfrowej”, skierowane do 
osób powyżej 50. roku życia, które nie miały dotychczas żad-
nych doświadczeń z Internetem. Rozpoczniemy od rozmowy 
o przydatności i zastosowaniu nowoczesnych technologii w 
życiu codziennym. Każdy uczestnik dowie się, jakie użyteczne 
dla siebie informacje może znaleźć w Internecie, w jaki sposób 
i gdzie ich szukać. Będą więc  ćwiczenia z wyszukiwarką i 
przeglądanie ciekawych zasobów internetowych - np. zbiorów 
muzealnych, stron hobbystycznych, zapoznanie z komunika-
torami, pocztą elektroniczną itp. 
W Łęczycy i w powiecie planowanych jest sześć spotkań:
• 18 marca w Bibliotece Pedagogicznej (Pedagogicznej Bi-
bliotece Wojewódzkiej w Łodzi filii w Łęczycy) w godzinach 
1200-1500

• 19 marca w Bibliotece Publicznej gminy Grabów w godzinach 
900-1200 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku w 
godzinach 1400-1600
• 20 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze św. 
Małgorzaty w godzinach 900-1100 oraz w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świnicach Warckich w godzinach 1300-1600
• 21 marca w Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece Publicznej w 
Łęczycy w godzinach 1000-1400
Podobne spotkania, już w innym terminie planowane są 
również w innych bibliotekach w powiecie. 
Apelujemy również do osób dla których komputer i Internet 
nie są nowością, by zachęciły znajomych, którzy nie mieli 
jeszcze okazji poznać tych przydatnych nowości do przyjścia 
na spotkanie. Spotkanie to będzie dla wielu osób początkiem 
poznawania cyfrowego świata.
Koordynatorami polskiej edycji „Tygodnia z Internetem” są: Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), Fundacja 
Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
(FPMiINR) i Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI). 

Street Dance Studio zapra-
sza w dniach 23-24 marca na 
darmowe zajęcia taneczne 
dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. 
 
PROGRAM DARMOWYCH 
ZAJĘĆ TANECZYCH:
SOBOTA 23 marca:
16.00-17.00 – ZUMBA KIDS 
– dla dzieci (od 3 roku życia) 
17.00-18.00 – ZUMBA dorośli 
i młodzież
Instruktor: Sylwia Najberg
NIEDZIELA 24 marca:
14.00-15.00- LADIES STYLE/
SEXY DANCE - zajęcia dla ko-
biet! NOWOŚĆ !!!
15.00-17.00- SALSA SOLO 

ORAZ W PARACH, MEREN-
GUE, MAMBO, RUEDA
Instruktorzy: Krzysztof „SAL-
SERO” Marciniak oraz Sylwia 
Najberg
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
CHCĄCYCH SPRÓBOWAĆ 
SWYCH SIŁ W TAŃCU! PO 
ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ 
ILOŚĆI OSÓB URUCHOMIMY 
CYKLICZNE ZAJĘCIA! JUŻ W 
KWIETNIU!
 
ZAPISY:
JOANNA ZIELIŃSKA - 723-319-
518 - DO GODZINY 15.00
SEBASTIAN FLEJSZMAN - 663-
524 - 486 - PO GODZINIE 15.00
mail: j.zielinska90@interia.pl
Więcej informacji: www.sds.
net.pl

Darmowe zajęcia 
taneczne

KDK zaprasza dzieci do 
wspólnych obchodów roku 
Tuwima. Dla uczniów przed-
szkoli i szkół podstawowych 
przygotowane zostały trzy 
konkursy pobudzające wy-
obraźnię i wzbogacające 
wiedzę na temat twórczo-
ści Juliana Tuwima. Finałem 
konkursów będzie uroczyste 
rozdanie nagród i otwarcie 
wystawy pokonkursowej. 
1. Konkurs orgiami „Zaczaro-
wana kraina Tuwima”  - od 4 
do 12 lat 
2. Konkurs plastyczny „Malo-

wane wiersze” - od 6 do 12 lat  
3. Konkurs literacki „Ciąg dal-
szy następił” - od 9 do 12 lat
Termin nadsyłaniaprac 18.03-
30.04.2013
Rozstrzygnięcie konkursu 
17.05.2013

Tuwim dzieciom: konkurs 
origami, plastyczny i literacki 
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Wielkanoc na półkach

W MiPBP odbyło się spotkanie 
z podróżniczką Zofią Suską. Swoją 
relację rozpoczęła krótkim filmem o 
spływie pontonem po rzece Zambezi. 
Dziennikarka i podróżniczka opo-
wiadała o podróżach na Hawaje i do 
Birmy. Najszerzej o ciekawostkach 
przyrodniczych Hawajów. O nie-
samowitych i często niebez-
piecznych miejscach, które 
zwiedziła. O kulturze i 
życiu codziennym miesz-
kańców tych krajów. Opo-
wieść ilustrowana była 
reportażami filmowymi 
z podróży. Dodatkową 
atrakcją była degustacja 
przekąsek z tamtego regionu, 
min. „Samosów”, małych pie-
rożków z warzywami i przyprawą 
„garam masala” z Birmy, ciasteczek 
kokosowych, sałatki hawajskiej, oraz 
owoców liczi, papaja i ananasów. Pani 
Zofia przywiozła kilka pamiątek z 

podróży, wyroby 
rękodzielnicze i 

przedmioty co-
dziennego użytku, 

Ogromną ciekawość 
budziły rysunki malowane 

przez niepełnosprawnego Birmańczy-
ka, oraz próbki złota, takiego jakim 
pokrywa się buddyjskie świątynie. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa 

książek i fotografii o Hawajach i Birmie. 
Organizatorami spotkania była Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Łęczycy oraz Oddział PTTK „Ziemi 
Łęczyckiej”. Spotkanie zorganizowano 
w ramach projektu „Ciekawe miej-
sca – Ciekawi ludzie – Nowe smaki”, 
czyli cykl spotkań z podróżnikami w 
bibliotece. 

Tekst i fot. MiPBP

Raj na ziemi i czyste piękno, czyli...

Spotkanie z podróżniczką
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Rozpoczęła się budowa pracowni 
diagnostycznej, w której pacjenci 
będą mogli za niecałe 2 lata skorzy-
stać z rezonansu magnetycznego. 
Starostwo powiatowe zgodziło się 
na wydzierżawienie gruntu inwe-
stycyjnego na okres 25 lat. Prywatna 
firma wybuduje za ok. 5 mln złotych 
pracownie a później płacić będzie łę-

czyckiemu ZOZ 5 tys. zł miesięcznie 
z tytułu dzierżawy przyszpitalnego 
terenu. 

- Rezonans jest nam bardzo po-
trzebny - mówi Andrzej Pietrusz-
ka, dyrektor ZOZ w Łęczycy. - Nasi 
pacjenci otrzymują skierowania na 
takie badanie do oddalonych pla-
cówek. Na wykonanie rezonansu 
trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

(koch)

Rezonans przy szpitalu

Czekoladowe pisanki, 
zajączki, kurczaczki a 
także wiklinowe koszyczki 
oraz cukrowe baranki to 
tylko część wielkanocnego 
asortymentu, który 
sprzedawcy już oferują w 
swoich placówkach. 
- Staramy się, aby klienci 
wychodzili ze sklepu 
zadowoleni – mówi 
sprzedawczyni. - Święta 
wielkanocne powinny 
być radosne. Wybór 
świątecznych artykułów 
jest bardzo duży. Ceny 
tylko nieznacznie wyższe 
niż w roku ubiegłym. 
W kolejnym sklepie 
dowiadujemy się, że 
póki co największym 
zainteresowaniem cieszą 
się obecnie słodycze. 
- Rodzice, czy też 
dziadkowie chętnie kupują 
czekoladowe zajączki czy 
też pisanki dla swoich 
pociech – słyszymy od 
ekspedientki. - Jest z 
czego wybierać. 
Prawdziwy zakupowy 
świąteczny szał jest 
jednak przed nami. 
Mieszkańcy na pewno 
będą odwiedzać m.in. 
sklepy mięsne, cukiernie, 
monopolowe. 

(koch)
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Komendant zeznawał w sądzie.
Uparty rolnik psuje mu nerwy...

ŁĘCZYCA

GM. GRABÓW

GM. PIĄTEK

Tomasz Olczyk, szef łęczyckiej 
straży miejskiej, w ubiegłym 
tygodniu zeznawał w sądzie w 
sprawie o nielegalny handel na 
miejskim targowisku. Komen-
dant powiedział nam, że jeden 
z rolników notorycznie nie chce 
płacić mandatów i nic nie robi so-
bie z tego, że na rynku sprzedaje 
swoje płody bez wymaganych 
zezwoleń. 

- Sąd już kolejny raz zajmuje się 
tym człowiekiem. Nie mam pojęcia 
dlaczego ten rolnik jest aż tak upar-
ty. Przecież koszty postępowania 
sądowego są dla niego wyższe 
niż mandat. Gospodarz zawsze 
zajmuje całą szerokość chodnika 
na którym układa towar i dlatego 
trudno jest przechodniom w tym 
miejscu przejść – mówi Tomasz 
Olczyk. 

Jak widać nawet tak wydawać 
by się mogło błahe sprawy, mogą 
porządnie popsuć nerwy stróżom 
porządku publicznego. A może 
o to właśnie chodzi niesfornemu 
rolnikowi. Walczy ze strażnikami 
i być może w ten sposób chce wy-

móc na nich lżejsze traktowanie 
podobnych przypadków. 

- Proszę mi wierzyć, że straż 
miejska nie wlepia jedynie man-
datów za nielegalny handel. Choć 
wielu niestety tak uważa. Mam 
nadzieję, że gdy ponownie spotka-
my tego rolnika na targowisku, już 
będzie miał wymagane pozwole-
nia na handel – mówi komendant. 

(stop)

Komendanta Olczyka 
spotkaliśmy w sądzieStrażnicy dość często pojawiają 

się na targowisku

Do samozapłonu fiata punto 
doszło w miejscowości Smardzew. 
Kierującej udało się szybko wyjść 
z samochodu. Rozpoczęła gasze-
nie auta, ale gdy nie przyniosło to 
efektów, zadzwoniła po pomoc 
do strażaków. Druhowie z OSP 
w Grabowie gasili punto ponad 
godzinę. Niestety były trudności z 
ugaszeniem ognia i auto spłonęło 
doszczętnie. Według ustaleń PSP 
w Łęczycy przyczyną pożaru był 
nieszczelny układ zasilania.

(koch)

Punto w płomieniach

11 marca 2013 roku o godzinie 
17.30 na drodze 702 w miejscowości 
Krzyszkowice policjanci skontrolowali 
stan trzeźwości kierującego nissanem. 
43 – latek z powiatu łowickiego był 
trzeźwy ale naruszył sądowy zakaz 
kierowania pojazdami mechanicznymi 
po drogach publicznych. Tego same-
go dnia przed północą w miejscowo-
ści Goszczędza mundurowi zatrzymali 
do kontroli drogowej kierowcę fiata 
126 p. 20 – latek podczas badania na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu osiągnął wynik 1,84 pro-
mila alkoholu w organizmie. 14 marca 

o godzinie 16.00 uwagę policjantów 
patrolujących teren gminy Piątek 
zwrócił rowerzysta. Tor jazdy mężczy-
zny wskazywał, że może znajdować 
się pod działaniem alkoholu. Badanie 
wykazało 0,90 promila alkoholu w 
organizmie. Za niestosowanie się do 
zakazu sądowego grozi odpowie-
dzialność karna do 3 lat pozbawienia 
wolności, za kierowanie samochodem 
na „podwójnym gazie” grozi do 2 lat 
pozbawienia wolności zaś za kierowa-
nie rowerem w stanie nietrzeźwości 
do roku pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Na podwójnym gazie

W miniony weekend kutnowscy poli-
cjanci zatrzymali aż 12 nietrzeźwych kie-
rujących. Dziesięciu sprawców odpowie 
za jazdę w stanie nietrzeźwości pojazda-
mi mechanicznymi. Zatrzymanym grozi 
do dwóch lat pozbawienia wolności. 
Dwie osoby usłyszą zarzuty za jazdę 
w stanie nietrzeźwości rowerami. Grozi 
im kara do roku pozbawienia wolności. 
Jeden z kierujących dodatkowo odpo-
wie za niestosowanie się do orzeczenia 
wydanego przez Sąd dotyczącego 
zakazu prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Mężczyźnie za niestosowanie 
się do wyroku sądowego grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Rekordzista zatrzymany 8 marca 

około godziny 3.00 w Kutnie przy ulicy 
Warszawskie Przedmieście miał prawie 
2,6 promila alkoholu w organizmie. 
30-letni  mieszkaniec powiatu nakiel-
skiego kierował samochodem audi. 
Również 8 marca około godziny 17.45 w 
Kutnie przy ulicy Skłodowskiej policjanci 
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
zatrzymali 29-letniego mieszkańca 
Kutna, który jechał volkswagenem 
golfem mimo prawomocnego zakazu 
kierowania pojazdami mechanicznymi 
wydanego przez Sąd Rejonowy w Kut-
nie. Mężczyzna miał prawie 1,7 promila 
alkoholu w organizmie. Grozi mu do 
trzech lat pozbawienia wolności. 

KPP w Kutnie

Weekend nietrzeźwych

Kutnowscy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy dokonali 
kradzieży konsoli do gier na szkodę 
mieszkańca Kutna. Sprawcom grozi do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło 12 marca około 
godziny 13.00 przy ulicy Barcewicza w 
Kutnie. Dwaj sprawcy, mieszkańcy Kutna 
umówili się przez internet w rejonie 
Parku Wiosny Ludów z właścicielem 
konsoli do gry celem jej zakupu. Pod-
czas spotkania oszuści oświadczyli, że 
sprawdzą grę w mieszkaniu w pobliskiej 
kamienicy. Sprzedający został w tym 
czasie pod domem. Gdy mężczyźni nie 

wracali z zabraną konsolą o całym zda-
rzeniu poszkodowany poinformował 
kutnowskich policjantów. Mundurowi 
podczas patrolu ulicy Matejki zauwa-
żyli dwóch młodych ludzi, których 
natychmiast zatrzymano. Mieszkańcy 
Kutna w wieku 20 i 18 lat przyznali się 
do dokonania kradzieży. U jednego z 
nich znaleziono skradzioną konsolę.  
Sprawcy zostali osadzeni w policyjnym 
areszcie. Już następnego dnia amatorzy 
cudzej własności usłyszeli zarzuty kra-
dzieży, za co polskie prawo przewiduje 
karę pozbawienia wolności do lat pięciu. 

KPP w Kutnie

Ukradli konsolę do gier 

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w 
Piątku patrolując podległy teren zwrócili 
uwagę na dwóch mężczyzn, którzy na 
wózku ciągnęli silnik. Kiedy zorientowali 
się, że są obserwowani przez mundu-
rowych porzucili go i zaczęli uciekać. 
Po krótkim pościgu zostali zatrzymani 
i opowiedzieli dzielnicowym skąd mają 
silnik i jak weszli w jego posiadanie. 
Okazało się, że chwilę wcześniej ukradli 
go z pobliskiej posesji na terenie gminy 
Piątek. Kiedy policjanci dojechali pod 
wskazany adres na miejscu zastali 
jeszcze kompana przestępczego tria. 
Podczas przeszukania 46 – latka pod 
wierzchnią odzieżą znaleziono urzą-
dzenie pomiarowe oraz budzik, które 
jak sam przyznał chwilę wcześniej 
ukradł. Dwaj 22 – latkowie i 46 – latek 
zostali zatrzymani. Jeden z młodszych 
zatrzymanych miał w organizmie po-
nad pół promila alkoholu, najstarszy 
ze złodziei podczas badania osiągnął 
wynik 1,88 promila alkoholu w orga-
nizmie. Pokrzywdzony, straty wycenił 
na kwotę 600 złotych. 14 marca 
zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży, 
który jest zagrożony karą do 5 lat po-
zbawienia wolności. Mężczyźni, są znani 
policji ponieważ wcześniej wchodzili w 
konflikt z prawem. 

KPP w Łęczycy

Łup z kradzieży 
ciągnęli 
wózkiem 
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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

Oferty pracy – otwarte: 
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

Sprzedawca/obsługa klienta
Wykształcenie średnie 

ogólnokształcące, umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, mile widziana 

książeczka sanepidowska, mile 
widziane doświadczenie zawodowe

P. H. U. Adam Kubiak
ul. Dominikańska 3a

99-100 Łęczyca
tel.: 695 733 160

Tokarz
Ukończona szkoła zawodowa 
lub doświadczenie w pracy na 

danym stanowisku, mile widziane 
doświadczenie zawodowe

ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna
ul. Kopalniana 9
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 34 41
e-mail: kadry@lzgsa.pl 

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, książeczka 

sanepidowska, mile widziane 
doświadczenie zawodowe

Firma Cukiernicza Wasiakowie
ul. Pl. T. Kościuszki 32

99-100 Łęczyca
CV ze zdjęciem należy zanosić do 

cukierni.

Pracownik biurowy
Wykształcenie min. średnie w 

kierunku ekonomicznym, umiejętność 
obsługi komputera, wystawiania 

faktur sprzedażowych i dokumentów 
WZ; kontrola dokumentów 

przychodzących, raportów kasowych, 
wskazane doświadczenie zawodowe

ROMEX Sp. z o. o.
ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń
Praca w  Starym Sławoszewie 

99-107 Daszyna
tel.: 784 948 407

e-mail: r.kopinski@torun-romex.pl

Oferty pracy 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

Informacja pokój nr 1. lub 2.
Pomocnik mechanika

Wykształcenie zawodowe
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

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 

obsługa kasy fiskalnej, książeczka 
sanepidowska

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

Referent
Wykształcenie średnie ekonomiczne 

lub wyższe ekonomiczne, 
administracyjne, prawnicze, 

umiejętność pracy z komputerem, 
komunikatywność

Informacja pokój nr 1. lub 2

Pomoc w kuchni
Aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne
Informacja pokój nr 1. lub 2

Kelner
Aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne
Informacja pokój nr 1. lub 2

Pracownik serwisu i działu 
produkcji

Wykształcenie średnie techniczne, 
umiejętności ogólnotechniczne, prawo 

jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1. lub 2

Sekretarz sądowy
Wykształcenie średnie, umiejętność 

obsługi komputera
Informacja pokój nr 1. lub 2

Sprzątaczka
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe
Informacja pokój nr 1. lub 2

OGŁOSZENIA

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

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

kierownik oddziału firmy handlowej
tłumacz języka japońskiego
Kucharz
handlowiec
elektryk
spawacz-ślusarz
hydraulik 
glazurnik
kierownik robót budowlanych

sprzedawca środków ochrony roślin 
glazurnik
murarz
tynkarz sprzedawca
fakturzysta środków ochrony roślin 
kucharz
przedstawiciel handlowy
mechanik pojazdów ciężarowych
doradca serwisowy

robotnik drogowy-brukarz
kierowca kat. C+E 
monter instalacji wodno-kanalizacyjnej 
specjalista d/s zakupów
specjalista d/s logistyki
mechanik
specjalista operator prasy
programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam Cross 125 
cm3 ma nowe uszczel-
niacze w silniku, nowy 
napęd, opona przód 
jest nowa, wymienio-
ny został olej w silniku, 
linka gazu i sprzęgła. 
Tel: 603 651 385 
 

Sprzedam stół do 
kuchni 100x60 tel: 514 
532 363

Sprzedam mocną 
spawarkę spawanie 
na 380V jak i na 220V 
tel: 721 591 910 lub  
663 181 562 

Sprzedam 30-let-
ni dom z czerwonej 
cegły, 4-pokojowy 
+ poddasze + po-
wierzchnia piwnicy. 
Dodatkowo na dział-
ce budynek gospo-
darczy o powierzchni 
ok.100m2 . Okna PCV, 
piec C.O. Powierzch-
nia działki wraz z 
ziemią uprawną: 2ha. 
Miejscowość mieści 
sie niedaleko trasy 
nr.1(E75) tel: 42 715 
05 77

 

Sprzedam opony 
235/55/17 tel: 600 
430 319  

 Sprzedam prase sip-
me Z224/1 stan bar-
dzo dobry, 1998 rok. 
Tel: 724 108 437

Sprzedam dwukółkę. 
Tel: 790 812 796 

 
Sprzedam podbieracz 
do zielonek Class, tel: 
665 727 480

Sprzedam siewnik 
zbożowy, tel: 516-253-
637

Sprzedam wielorak 
do buraków siedmio 
rzędowy z wałkami. 
rok produkcji 1981. tel: 
667 658 957 

Sprzedam działkę 
budowlaną 4 km od 
Łęczycy pow. 5900 m2 
tel: 24 722 36 40

Sprzedam mieszkanie 
w Ozorkowie. 2 poko-
je, parter, 38m2 tel: 
509 719 427

Sprzedam kanapę ro-
gówkę tel: 692 351 835

Sprzedam nową po-
dwójną łuskarkę do 
bobu. Zasilaną nowym 
silnikiem trójfazowym 
z motoreduktorem. 
Szerokość wałków 
600mm z regulacją 
szczeliny i siły doci-
sku. Wałki obracają 
się wolno co sprawia 
że ziarno nie strzela ze 
strąków. Mogą na niej 
pracować 4 osoby. Tel: 
669 840 370
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Ostra polemika:

MMKT kontra magistrat. 
Odbijają piłeczkę niczym w tenisie

Kilka dni temu do redakcji 
przesłany został oficjalny ko-
mentarz dotyczący głośnej już 
sprawy dotacji dla Miejskiego 
Młodzieżowego Klubu Tenisa. Z 
opinią urzędu miasta nie zgadza 
się Grzegorz Jasiński, prezes 
tenisowego klubu. 

Przypomnijmy, że MMKT za-
rzuca burmistrzowi Łęczycy brak 
dofinansowania w roku 2007 i 
tylko częściowe wspomożenie w 
roku następnym. Oto jak wyglą-
da polemika pomiędzy urzędem 
a prezesem Jasińskim. (czarny 
druk – komentarz magistratu; 
czerwony – komentarz Grzegorza 
Jasińskiego).

Magistrat - w 2007 roku sto-
warzyszenie MMKT Łęczyca nie 
otrzymało dotacji na realizację 
zadań z zakresu „Upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu” ze 
względu na to, iż oferta stowarzy-
szenia MMKT Łęczyca została od-
rzucona przez Komisję konkurso-
wą z postępowania konkursowego 
z uwagi na niespełnienie warun-
ków merytorycznych określonych 
w postępowaniu konkursowym, a 
mianowicie:  

Grzegorz Jasiński - gdzie pismo 
w tej sprawie?

- brak aktualnego dokumentu 
będącego podstawą działalności 
stowarzyszenia oraz ujawnienia w 
nim władz stowarzyszenia,

- brak fachowej kadry instruk-
torów zapewniających wykonanie 
zadania,

- brak oświadczenia o niedziała-
niu w celu osiągnięcia zysku,

- niestaranne i nieterminowe 
wywiązanie się z umowy użycze-
nia zawartej w dniu 09.02.2006 r. 

pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca 
a MMKT Łęczyca dot. obiektu 
kortów miejskich.

- wywiązywanie się z umowy 
użyczenia nie ma żadnego związ-
ku z ofertą konkursową klubu, nie 
ma takiego zapisu. 

W dniu 27.03.2007 r. Pan Grze-
gorz Jasiński na swój własny wnio-
sek odebrał komplet dokumentów 
złożonych przez stowarzyszenie 
MMKT Łęczyca w w/w  postępo-
waniu konkursowym.  

– jak można odebrać własną 
ofertę z Urzędu, skoro tak bardzo 
zależało nam na dotacji? Jeśli po 
ogłoszeniu wyników Klub nie 
chce dotacji, to wycofuje się na 
piśmie. W tym przypadku trzeba 
zajrzeć do protokołu konkurso-
wego, jak wyglądała punktacja 
formalna i merytoryczna wszyst-
kich ofert. 

Oferta konkursowa na kwotę 
38 000 zł została złożona do Urzę-
du 09.03.2007r. o godz. 13.50., do 
Wydz. Sportu wpłynęła o godz. 
14.25. Zawierała 18 pozycji za-
łączników wymienionych na 
ostatniej stronie, m.in. wyciąg 
z ewidencji stowarzyszeń Sta-
rostwa oraz inne dokumenty 
rejestracyjne, zaświadczenie 
instruktorskie w tenisie G. Jasiń-
skiego, oświadczenie prawne, w 
tym dot. o niedziałaniu w celu 
osiągnięcia zysku. Po za tym 
jeśli występują braki formalne, 
to zgodnie z regulaminem kon-
kursowym wzywa się podmiot 
do ich uzupełnienia.

W związku z powyższym kwota 
20.000,00 zł, o której wspomina 
Pan Grzegorz Jasiński nie została 
przyznana w 2007 roku stowa-
rzyszeniu MMKT Łęczyca. W/w 

kwota z ogólnej kwoty 300.000,00 
zł przeznaczonej w 2007 roku 
w budżecie miasta Łęczyca na 
realizację zadań z zakresu „Upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu” pozostała w budżecie 
miasta Łęczyca. 

- bez wiedzy i zgody Rady 
Miasta

Podano tutaj kwotę ogólną prze-
znaczoną na „Upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu”: 300 000 
zł, natomiast w owym czasie w bu-
dżecie była to kwota 310 000 zł. 120 
000 zł przekazano MKS Górnik, 80 
000 zł MKLA i 80 000 zł MMKS, 20 
000 zł miało być przeznaczone dla 
nas, 10 000 zł rezerwa. Więc co się 
mogło stać z 30 000 zł?

Rok 2008
W dniu 2008 roku stowarzysze-

niu MMKT Łęczyca przyznana 
została dotacja w kwocie 15.000,00 
zł na realizację przedsięwzięć z za-
kresu sportu kwalifikowanego w 
dyscyplinie tenis ziemny w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 
r. z zastrzeżeniem, że umowa ze 
stowarzyszeniem zostanie zawar-
ta po spełnieniu n/w warunków:

- uregulowaniu przez klub zale-
głych zobowiązań w stosunku do 
miasta za korzystanie  z mediów 
na obiekcie kortów tenisowych,

- nie ma takiego zapisu w ofercie 
konkursowej ani innych rozpo-
rządzeniach, że zaległości Klubu 
w stosunku do Urzędu Miasta 
warunkują uzyskanie dotacji.

- doręczeniu licencji wydanej 
przez PZT instruktora w tenisie 
dla Pana Grzegorza Jasińskiego,

- PZT wydał licencję instruk-
torską 03.04.2008 w postaci kar-
ty plastikowej – załączyłem ją 
niezwłocznie po otrzymaniu z 
Warszawy.

- doręczeniu licencji przyzna-
nych przez PZT zawodnikom 
MMKT.

 - podobnie było z licencjami 
zawodników, był to pierwszy rok 
zgodnie z ustawą o sporcie kwa-
lifikowanym o licencjonowaniu 
zawodników. Pierwotnie były 
załączone do oferty ksero wnio-
sków licencyjnych do PZT, później 
były doręczone kopie licencji, tj. 
plastikowych kart. 

W 2008r. pierwsza oferta zło-
żona została 31.01.2008. na 65 000 
zł, kolejna oferta z nakazanymi 
poprawkami złożona 31.03.2008r. 
(kto miał wgląd w oferty pomię-
dzy tymi datami?). 

Informacja z dnia 08.04.2008 
godz. 15:13:05. – jest to data poda-

nia informacji o rozstrzygnięciu 
konkursu na stronie Urzędu. 
Zasada jest taka: podmioty skła-
dają zaklejone oferty, zbiera się 
Komisja konkursowa, otwiera 
koperty i sprawdza zawartość 
niezbędnych dokumentów, aby 
przejść do oceny merytorycz-
nej ( ja tam byłem obecny). Po 
ocenie merytorycznej wzywa 
się podmioty do uzupełnienia 
braków, jeśli takie występują. 
Po uzupełnieniu braków podaje 
się kwoty dotacji przyznanych  
oferentom. Skoro 08.04.2008 po-
dano już wyniki konkursu, to 
znaczy, że wszystkie warunki 
zostały spełnione i pozostaje tylko 
podpisanie umowy przez obie 
strony i przekazanie środków na 
r – ek Klubu. 

W powyższej sprawie w dniu 
03.04.2008 r. /odebrane w dniu 
07.04.2008 r./ wysłane zostało do 
Prezesa MMKT Łęczyca stosowne 
pismo. 

- Nie znam treści tego pisma, 
wystarczy sprawdzić protokół 
konkursowy Stowarzyszenie 
MMKT Łęczyca wypełniło w 
całości w/w warunki w miesiącu 
listopadzie 2008 roku. W związku 
z powyższym umowa ze sto-
warzyszeniem została zawarta 
27.11.2008 r. z terminem wykona-
nia zadania w okresie  01.12.2008 
r. do 31.12.2008 r. oraz zmniejszoną 
do 2.500,00 zł kwotą dotacji. 

Ze względu na opieszałość 
stowarzyszenia MMKT Łęczy-
ca w wypełnieniu warunków 
zawarcia umowy Burmistrz nie 
mógł przekazać w listopadzie 

2008 roku stowarzyszeniu MMKT 
Łęczyca pierwotnie przyznanej 
kwoty 15.000,00 zł, ponieważ w 
założeniach przyznana ona zosta-
ła na okres realizacji zadania od 
01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. 

 - Przez kilka miesięcy bez-
skutecznie upominałem się o 
realizacje przyznanej kwoty 15 
000 zł. Zwodzono mnie, a potem 
kazano ponownie złożyć kolej-
ny wniosek o przyznanie dota-
cji, ale z uwagi na upływ czasu 
na kwotę 9 000 zł – złożyłem go 
23.10.2008. Dziś oceniam to jako 
dorabianie dokumentów pod 
nieistniejący konkurs celem 
zabrania pieniędzy z przyzna-
nych 15 000 zł. To znowu nie do-
szło do skutku. Pod koniec listo-
pada poszedłem na umówione 
przez Pana Czaplija spotkanie 
z Burmistrzem. Wówczas zo-
stałem poproszony o pożyczkę. 
Już następnego dnia musiałem 
szybko zrobić przeszacowanie z 
9 000 zł na 2 500 zł. Więc przez 
cały rok składałem wnioski 
zam iast  przeszacowań,  aby 
na końcu złożyć zadowalające 
urząd przeszacowanie koszto-
rysu. Tak wyglądało dorabianie 
dokumentów przez Wydział 
Oświaty (domyślam się, że na 
polecenie Burmistrza) w te j 
sprawie, a przecież rozstrzy-
gnięcie jedynego konkursu było 
w kwietniu.

Kwota w wysokości 12.500,00 
zł. pozostała 

- bez wiedzy i zgody Rady Mia-
sta w budżecie miasta Łęczyca 
w 2008 roku. – POŻYCZONA 
HONOROWO – cytuję Burmistrza.
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