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Burmistrz Krośniewic 
Barbara Herman 
zorganizowała spotkanie 
z sołtysami. Zapoznała 
ich ze zmianami 
jakie wkrótce czekają 
wszystkich mieszkańców 
gminy wynikającymi  z 
ustawowego obowiązku 
wprowadzenia w życie 
tzw. ustawy śmieciowej. 
Jej realizacja oznacza 
gigantyczny wzrost kosztów 
dla wielu mieszkańców. 

Płacić będą wszyscy. Teraz umo-
wy na śmieci mają podpisane tylko 
1114 gospodarstwa domowe, umów 
na odbiór odpadów nie ma 1922 
gospodarstw domowych. Na 336 
podmiotów gospodarczych działają-
cych na terenie gminy umowy mają 
podpisane tylko 72 podmioty, reszta 
funkcjonuje bez umów!  Windykacja 
należności będzie ze wszystkimi 

sankcjami. Gdyby gmina nie wywią-
zała się z zadania musiałaby rocznie 
zapłacić 700 tys. zł kary.

Nowe przepisy wchodzą w życie 
od 1 lipca 2013 roku. Teraz miesz-
kańcy gminy Krośniewice płacili 
bardzo mało - 5,5 zł za pojemnik 
120 litrów. Było to możliwe dzięki 
temu, że zbiórką odpadów zajmo-
wał się Zakład Usług Komunalnych, 
a odpady były wożone na miejskie 
wysypisko we Frankach.

Od lipca śmieci z Krośniewic nie 
będą mogły trafiać do Franek. Będą 
wożone na składowisko do Krzy-
żanówka, co podroży koszty. Poza 
tym  nowe przepisy nie pozwalają, 
by gminy mogły korzystać z usług 
swoich zakładów. 

- Samorządy już zaskarżyły te 
zapisy do Trybunału Konstytucyj-
nego, ale czekamy na ostateczne 
rozstrzygnięcia – informowała soł-
tysów Barbara Herman, burmistrz. 
– Nie po to powoływaliśmy zakład, 
doposażyliśmy go w sprzęt, by teraz 
nasz wysiłek został zniweczony, a 
ludzie zwolnieni.

Wiadomo, że od lipca za śmieci 
będzie płacić się od każdej osoby w 
gospodarstwie domowym. Jeśli np. 
są dzieci studiujące, które faktycznie 
mieszkają w innej miejscowości, one 
zapłacą podatek w miejscu przeby-
wania. Dlatego już teraz sołtysi mają 
dopilnować, by mieszkańcy wypełni-
li  wstępne ankiety dotyczące liczby 
osób przebywających w gospodar-
stwie domowym. Ankiety mają trafić 
do urzędu do Wszystkich Świętych.

Jaka będzie stawka? Dziś tego nie 
wiadomo. Dużo zależy od rozstrzy-
gnięć trybunału, lub od przetargu 
na świadczenie usług. W gminie 
powstanie cały dział administracji, 
który będzie zajmować się wysta-
wianiem nakazów płatniczych.

W gminach szacuje się, że opłata 
może wynieść ok. 10 zł na osobę. A 
to oznacza, że rodzina 4-osobowa co 
miesiąc będzie płacić po 40 zł, a nie 
jak dotąd 5,5 zł za jeden pojemnik. 
Poza tym cena będzie też uzależ-
niona od tego czy odpady będą 
segregowane, czy też nie. 

Jeśli trybunał pozwoli by zbiórką 

odpadów zajmowały się zakłady 
komunalne, to opłaty w gminie 
Krośniewice będą niższe.

Do tej pory mieszkańcy 3 wsi 
wokół składowiska we Frankach 
byli zwolnieni z opłat za wywóz 
śmieci w ramach rekompensaty za 
uciążliwości wysypiska.

- Czy od 1 lipca 2013 roku będzie-

my nadal zwolnieni z opłat śmie-
ciowych ? – pytała sołtys Suchodół, 
Elżbieta Kacprzak. 

- Ustawa śmieciowa nie prze-
widuje żadnych zwolnień od tego 
podatku – mówiła burmistrz Her-
man. -  Dziś nie wiem co w zamian. 
Wrócimy do tematu – zapewnia.  

tekst i fot. (dag)

Śmieciowe ankiety do końca października

Sołtysi mają dostarczyć do urzędu  ankiety wypełnione przez 
mieszkańców 

Przeciąga się postępowanie 
wyjaśniające dotyczące 
rozpatrzenia skargi Anny 
S. na działania prezydenta 
i przydział mieszkania 
komunalnego radnemu 
Tomaszowi Michalskiemu. 
Ze względu na złożoność 
sprawy przedłużono termin 
rozpatrywania skargi do 7 
listopada. Wciąż pojawiają 
się nowe okoliczności i 
nowe pytania członków 
komisji rewizyjnej. Podczas 
ostatniego posiedzenia 
radny Michalski 
dementował informację 
o wysokości swoich 
dochodów.

- Mój dochód to nie 90 tys. zł 
lecz 27 tys. zł za 2010 rok, razem z 
dietami radnego  – wyjaśniał To-
masz Michalski. – Prowadzę dzia-
łalność gospodarczą, więc mam 
obowiązek podawania przychodu 
i dochodu. Przychód to roczna 
moja sprzedaż. Spełniałem więc 
kryteria dochodowe do przydziału 
mieszkania.

Wobec nowych okoliczności człon-
kowie komisji rewizyjnej poprosili o 

dokumenty potwierdzające dochód  
jaki powinien być okazywany przez 
każdą z osób ubiegających się o 
mieszkanie komunalne. Ponieważ 
radny ubiegał się o mieszkanie 
wspólnie z konkubiną, więc i jej 
dochody powinny być dołączone. 
Kryterium dochodowe ma być też 
sprawdzone u wszystkich osób, które 
dostały mieszkania w przyspieszo-
nym trybie.

Radny Tomasz Michalski do-
starczył komisji nowe dokumenty, 
które jego zdaniem potwierdzają, 
że to skarżąca chciała wyłudzić 
mieszkanie.

Wyjaśniono też sprawę przy-
działu mieszkania komunalnego 
Aleksandrze  W. – Była zadłużona 
w TBS na ponad 11 tys. zł, sąd za-
sądził eksmisję – wyjaśniał Jacek 
Urbaniak, prezes TBS. – Ponieważ 
miała dziecko niepełnosprawne 
nie miałem sumienia wyrzucać jej 
do lokalu socjalnego. Zapropono-
wałem by przydzielono jej lokal 
komunalny.

W dokumentacji komisji nie 
ma jednak wniosku o przydział 
takowego mieszkania od samej 
zainteresowanej.

- Zastanawia mnie przydział 
80-metrowego mieszkania dla pana 
naczelnika – mówił Krzysztof Wa-
cław Dębski. – Na liście osób ocze-
kujących na własne M jest dużo wie-

loosobowych rodzin, które powinny 
dostać duże mieszkanie.

Władysław Janik, kierownik 
Biura Spraw Społecznych i Miesz-
kaniowych UM Kutno wyjaśniał, 
że ostateczny przydział lokalu jest 
też uzależniony od dochodów w 
momencie przydziału. – Jeśli do-
chody są zbyt niskie, nie pozwalają 

na płacenie czynszu, nikt takiego 
mieszkania nie dostanie – pod-
kreślał.

Członkowie komisji poprosili 
o weryfikację informacji dotyczą-
cą wysokości dochodów rodzin 
4-8-osobowych znajdujących się na 
miejskiej liście osób oczekujących 
na mieszkania.

Ponieważ wątpliwości pojawi-
ło się sporo, wyznaczono kolejny 
termin posiedzenia komisji, na 25 
października. Tym razem radni 
mają przygotować końcowe wnioski 
dotyczące skargi na prezydenta oraz 
sprawowania nadzoru nad Zarzą-
dem Nieruchomości Miejskich.

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Jest o czym mówić. 
Skarga do 7 listopada

Radny Michalski mówił o swoich dochodach
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Zarzuty pani Moniki popiera radny 
Tomasz Marciniak, który jako kura-
tor sądowy również przystępował do 
konkursu na stanowisko asystenta ro-
dziny. – Ja też miałem zastrzeżenia co 
do prawidłowości przeprowadzonego 
konkursu, choć oficjalnej skargi nie skła-
dałem – przyznaje Tomasz Marciniak. 
– Wybrano osobę, która wcale nie miała 
najlepszych dokumentów potwierdzają-
cych  doświadczenie zawodowe. Dlatego 
uczestniczyłem w pracach komisji rewi-
zyjnej, która skargę rozpatrywała. Nie-
stety, czułem się zażenowany pracą ko-
misji, która nawet nie zapoznała się z pod-
s t awow y - mi 
d o k u -
menta-
mi, li-
stami 
mo -
t y -

wacyjnymi kandydatów. Komisja 
była bierna.

Kierownik MGOPS ogłosiła kon-
kurs na stanowisko asystenta rodzi-
ny. Zgłosiło się 6 osób. Jak się okazało 
wszyscy spełniali postawione wyma-
gania. Do dalszych rozmów zapro-
szono jednak tylko dwie wybrane 
osoby. Rzekomo pani kierownik 
powołała komisję konkursową, ale 
nie ma protokołu pracy komisji, 
która wskazywałaby dlaczego roz-
mawiano tylko z 2 kandydatami 
i co zadecydowało o ostatecznym 
wyborze kandydatki.

- Skoro wszyscy spełniali wyma-
gania należało przeprowadzić roz-

mowy ze wszystkimi kandydatami 
i wtedy by nie było tej skargi i 

zarzutu o nepotyzm – uważa 
Tomasz Walczewski, radny 
Krośniewic.

Tymczasem komisja re-
wizyjna Rady Miejskiej w 
Krośniewicach oraz prawnik 

Urzędu Miejskiego w Krośniewi-
cach stwierdzili, że skarga pani Mo-

niki jest niezasadna, bowiem asystent 
rodziny , w myśl ustawy z 2008 r. o 
pracownikach samorządowych, nie 

jest stanowiskiem urzędniczym, lecz 
stanowiskiem pomocniczym obsługi 

MGOPS.
- Kierownik MGOPS nie złama-

ła prawa, nie była zobowiązana 
do przeprowadzenia nabo-
ru jak na wolne stanowisko 
urzędnicze, w ogłoszeniu 
było zaznaczone, że na roz-
mowę zostaną zaproszone 
wybrane osoby – argumen-
tował uzasadnienie  Czesław 
Kołodziejski, przewodni-
czący komisji rewizyj-

nej. – My sprawdzamy 
zgodność z prawem, nie 
mamy uprawnień, aby 
wnikać w szczegóły 
z łożo -

nych aplikacji konkursowych, gdyż to 
jest zadanie pracodawcy, kierownika 
placówki. Nie ma też obowiązku, aby 
był protokół z takiego postępowania.

- Ogłosiłam nabór na wolne stanowi-
sko, aby wybrać najlepszą kandydaturę 
– mówiła na sesji Monika Kaźmierska, 
kierownik MGOPS. – Komisja dokonała 
oceny dokumentów aplikacyjnych i 
wybrała jej zdaniem najlepszego kan-
dydata.

Rada Miejska odrzuciła obydwie 
skargi.

- Praca urzędnika to nie tylko 
paragrafy, chodzi też o etykę postę-
powania a nie kumoterskie działania. 
Napisałam skargę, aby zwrócić uwagę 
na nieuczciwe nabory w placówce 
samorządowej – mówi pani Monika. 
– Trze- ba głośno mówić o za-
trud- nianiu po znajomości. 

Skoro wygrywa ten 
co ma wygrać, to po co 

konkurs? Jeśli  komisji nie 
interesuje sposób dokonania 

wyboru kandydata do kogo mam 
się zwrócić o pomoc?

tekst i fot. 
Dorota 

Grąbczewska

Inwestor, amerykański 
FX Energy, przyznaje, że 
wprawdzie gaz jest pod 
Kutnem, ale struktura skał 
nie jest najlepsza, by gaz 
wydobywać. 

Dlatego firma chce wiercić głę-
biej i przeprowadzić badania doty-
czące tempa wydobywania gazu, 
co pozwoli na bardziej precyzyjną 
odpowiedź dotyczącą pokładów  
gazu. Odwiert wykonano już na 
głębokość 6.576 metrów, czyli 
o 126 m głębiej niż początkowo 
planowano. 

Kilka dni temu Amerykanie 
opublikowali komunikat na swoich 
stronach internetowych. 

„Napotkaliśmy dobre występy 
gazów i  temperatur sprzyjających 
obecności.  Jednak porowatości wi-
doczne w odwiercie żył nie są tak 

dobre jak napotkano w udanych 
odwiertach na mniejszych głęboko-
ściach. Obecnie spółka planuje kon-
tynuować odwierty.  Uruchomiony 
zostanie test trzpienia wiertła, aby 
ocenić tempo wejścia gazu i jego 
dokładny skład”.

Przypomnijmy, że wiercenie w 
poszukiwaniu gazu rozpoczęło 
się 25 sierpnia 2011 roku. Począt-
kowo zakładano, że gaz będzie na 
głębokości 6.450 m. Szacowano, że 
wiercenie potrwa 9 miesięcy, teraz 
już wiemy, że znacznie się przedłu-
żyło, bowiem skały były wyjątkowo 
twarde.

Rok temu geolodzy szacowali, 
że pod Kutnem mogą być nawet 
204 miliardy metrów sześciennych 
gazu, którego starczyłoby na 30-40 
lat. Zyski ze złoża w 50 proc. czerpa-
łoby FX Energy i Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwa. Na zyski 
wciąż liczą samorządy.

Tekst i fot. (dag)

Najgłębszy odwiert 
w Polsce

Gorąco w ośrodku pomocy w Krośniewicach.

Zatrudnienie po znajomości?
Monika Walczak-Katarzyńska z Krośniewic złożyła 
skargę na szefową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krośniewicach. Zarzuca jej nepotyzm w 
polityce kadrowej. Drugą skargę złożyła na działania 
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Na zdjęciu Czesław Kołodziejski, przewodniczący komisji rewizyjnej

Monika Kaźmierska, 
szefowa MGOPS, 
tłumaczyła się z 
zatrudnienia osoby 
na stanowisko 
asystenta rodziny

reklama
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Kampania cukrownicza w Cukrowni Dobrzelin ruszyła pełną parą. 
Rolnicy z powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i gostynińskiego roz-
poczęli dostarczanie buraka do cukrowni. W tym roku wydajność z 
hektara wynosi  58 ton, to rekordowy rok. Zawartość cukru w pierw-
szych dostarczanych burakach to ok. 16 proc. Cena za burak o takich 
parametrach to 162 zł za tonę.

Cukrownia Dobrzelin planuje, że zbierze surowiec z 7 tys. hektarów, 
od ok. 2800 plantatorów. Koniec kampanii przewiduje się na początek 
stycznia 2013 roku. Wszystko będzie jednak zależeć od pogody. 

Wkrótce ruszy kolejna próba prywatyzacji Polskiego Cukru. Spo-
tkanie w tej sprawie ma się odbyć z plantatorami 25 października w 
Dobrzelinie. Na spotkanie przyjedzie Gabriel Janowski, doradca ds. 
prywatyzacji Polskiego Cukru.

Tekst i fot. (dag)

Rośnie niepokój wśród 
mieszkańców gminy 
Krzyżanów i Bedlno 
planami składowania pod 
ziemią dwutlenku węgla. 
Wiadomo, że struktura 
Wojszyce została wybrana 
jako najlepsza do realizacji 
projektu.

Samorządowcy z gminy Bedlno 
dostają mapy kolejnych tras przebie-
gu rurociągu przesyłającego CO2 do 
miejsca potencjalnego zatłaczania. 
Tomasz Jakubowski, wójt gminy 
Krzyżanów, informuje, że jak na ra-
zie nie trafiły do niego żadne mapy 
przedstawiające trasę rurociągów.

Przypomnijmy, że w Julianowie, 
gmina Krzyżanów, był robiony 
odwiert badawczy, który miał dać 
odpowiedź czy struktura pod Kut-
nem nadaje się do magazynowania 
pod ziemią CO2. Na początku tego 
roku PGE ogłosiła, że struktura 
Wojszyce została wybrana jako 
najlepsza do tego zadania. Podczas 
lutowego spotkania informowano 
mieszkańców gminy Krzyżanów, 
że będą robione kolejne 2-4 odwier-
ty badawcze w okolicy. Nie podano 
wówczas konkretnych lokalizacji.

Teraz samorządowcy z gminy 
Bedlno dostają mapy potencjalnego 
przebiegu podziemnych rurocią-
gów, które miałyby transportować 
dwutlenek węgla. 

- ILF Consulting Engineers Pol-
ska Sp z o. o. na nasze zlecenie 
opracowuje trasę przebiegu ruro-
ciągu oraz raport oddziaływania 
na środowisko – informuje Beata 
Nawrot-Miler, rzecznik praso-
wy PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna. - Realizator prac 
odpowiedzialny jest również za 
opracowanie programu funkcjo-
nalno-użytkowego, który zostanie 
załączony do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wybór wykonawcy 
rurociągu. Wg aktualnego harmo-
nogramu prace przygotowawcze 
w transporcie potrwają do kwiet-
nia 2014, a rozpoczęcie budowy 
rurociągu nastąpi po wyborze 
jego wykonawcy w postępowaniu 
przetargowym. Wg aktualnych 
szacunków instalacja CCS mogłaby 
zostać uruchomiona w 2016 roku.

Pani rzecznik podkreśla, ze 
wszystkie działania będą konsul-
towane z mieszkańcami.

- Wielka ściema – mówią zgodnie 
zaniepokojeni mieszkańcy obu 
gmin. – Nie po to unia wydaje tyle 
mln złotych, by na końcu okazało 
się, że mieszkańcy wstrzymują 
inwestycję. Postawią nas przed 
faktami dokonanymi.

Zapytaliśmy w Urzędzie Gminy 
Bedlno czy mają mapy przebiegu 
rurociągu.

- Rzeczywiście do urzędu trafiają 
kolejne propozycje przebiegu ruro-
ciągu – przyznaje Jacek Gasik, se-

kretarz gminy Bedlno. – Ponieważ 
koło Orłowa mamy Naturę 2000, 
rurociąg zatacza koło. Trasa miała-
by przebiegać od gminy Bielawy, w 
okolicach Szewc do Wojszyc. Jak in-
westor wybierze ostateczną wersję 
przebiegu trasy, to na pewno będą 
konsultacje z mieszkańcami. Tego 
dopilnujemy. 

PGE zakłada, że docelowo będzie 
wychwytywać 1,8 mln ton CO2, 
który będzie następnie tłoczony pod 
ziemię. Projekt jest realizowany od 
2007 roku. 

Dorota Grąbczewska

W Krzyżanowie 
i Bedlnie boją 
się CO2

Mieszkańcy Julianowa, 
gmina Krzyżanów, od 
początku są przeciwko 
inwestycji realizowanej przez 
elektrownię. Widzą realne 
zagrożenia

Na spotkaniu w lutym przedstawiciele PGE Bełchatów informowali, że struktura Wojszyce została 
wybrana jako najlepsza do zatłaczania CO2 
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Ruszyła kampania 
buraczana

Sto okien za sto tysięcy

Buraki odbierane od plantatora z Trębek (powiat 
gostyniński)

Do końca listopada ma się zakończyć wymiana okiem w budynkach 
komunalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w 
Kutnie. Wymienionych będzie sto okien, wartości około 100 tys. złotych.

W tym roku ZNM ma do dyspozycji 1,6 mln zł na remonty. To dużo, 
ale też i potrzeb jest ogrom. Niedawno zakończyła się kompleksowa mo-
dernizacja i przebudowa zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskie 
Przedmieście. Inwestycję realizowano przez dwa lata. Kosztowała 700 
tys. zł. Oprócz wymiany instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyj-
nych, termomodernizacyjnych konieczna była przebudowa klatki scho-
dowej. Istniejąca od kilkudziesięciu lat nie spełniała żadnych wymogów 
bezpieczeństwa. 

Wciąż trwa remont i przebudowa budynków na Przytorzu. 
tekst i fot. (dag)

Niedawno zakończył się remont zabytkowej kamienicy przy 
ul. Warszawskie Przedmieście w Kutnie
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Rośnie bogactwo 
“uprzywilejowanej” 
grupy osób zarabiających 
ponad 13 tysięcy złotych 
miesięcznie. Gdy 
innym mieszkańcom 
Łęczycy żyje się coraz 
gorzej, oni z kryzysu i 
spowolnienia gospodarki 
nic sobie nie robią. Dla 
Zenona Koperkiewicza, 
miejskiego radnego, 
wysokie zarobki tych 
osób to nieporozumienie. 
Samorządowiec zamierza 
na najbliższej sesji 
rozmawiać o pogłębiającej 
się  dysproporcji pomiędzy 
bogaczami a ubogimi 
mieszkańcami. 

Czy radny uczuli innych sa-
morządowców a przede wszyst-
kim burmistrza na problemy 
związane z brakiem pieniędzy 
coraz większej liczby łęczycan? 
Czy syty zrozumie głodnego?

Do dyskusji skłoniła radnego 
Koperkiewicza lektura oświad-
czeń majątkowych. 

- Gdy przeczytałem ile pieniędzy 
można zarobić w Łęczycy, bądź 
co bądź biednym mieście, to zła-
pałem się za głowę - mówi Zenon 
Koperkiewicz. - Nie rozumiem jak 
można napychać sobie kieszenie, 
gdy wokół tyle biedy. Łęczyca się 
nie rozwija, brakuje pracy, młodzi 

uciekają za granicę. Przecież te 
pieniądze można by przeznaczyć 
na inwestycje, nowe miejsca pra-
cy. Uważam, że ludzie, którzy co 
miesiąc pobierają na rękę ponad 
10 tysięcy złotych zatracili ele-
mentarne poczucie przyzwoitości. 

Kogo krytykuje samorzą-
dowiec? Łatwo odpowiedzieć 
na to pytanie przeglądając 
oświadczenia majątkowe wy-
sokich rangą urzędników z ma-
gistratu, starostwa, prezesów 
spółek miejskich, jednostek 
organizacyjnych urzędu miasta 
i łęczyckiego starostwa. 

Jan Chucki, szef Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Łę-
czycy, osiągnął w ubiegłym 
roku dochód 165 279 zł. Jego 
miesięczna pensja wynosi więc 
grubo ponad 13 tysięcy złotych. 
Prezes PGKiM jeździ oplem 
astra z 2007 roku. Zgromadził 
prawie 180 000 zł. 

M a r e k  S t a s i a k ,  p r e z e s 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, ma pensję wynoszącą 
ponad 12 500 zł. Prawie 60-me-
trowe mieszkanie wycenił na 
175 000 zł. Zgromadził 45 000 zł.

Andrzej Olszewski ,  bur-
mistrz Łęczycy, ma co miesiąc 
ponad 11 000 zł pensji. Dom o 
powierzchni 320 mkw. jest wart 
450 000 złotych. Ponad 50-me-
trowe mieszkanie - 150 000 zł. 
Ma też 2 hektarowe gospodar-
stwo rolne o wartości 25 000 zł. 
Jeździ saabem wycenionym na 
25 000 zł.

Wojciech Czaplij, zastępca 
burmistrza Łęczycy, zarobił w 
2011 roku prawie 102 000 zł. 
Jeździ vw passatem z 2001 r. 
Na koncie zgromadził ponad 6 
000 zł. 

Renata Brygier,  sekretarz 
miasta, zarabia na miesiąc 7472 
złote. 

Andrzej Pietruszka, dyrek-
tor szpitala w Łęczycy, zarobił 
w ub. roku prawie 119 000 zł. 
Jeździ oplem vectrą z 2003 roku. 
W banku dyrektor trzyma 80 
000 zł. 

Wojciech Zdziarski, staro-
sta łęczycki, osiągnął dochód 
prawie 139 000 zł. Jeździ skodą 
octavią z 2007 r. wartą 42 000 
zł. Zgromadził prawie 57 000 zł. 

Krystyna Pawlak, wicesta-
rosta powiatu łęczyckiego, w 
ubiegłym roku z umowy o pracę 
zainkasowała prawie 113 000 zł. 
W banku trzyma 174 535 zł. Dom 
(ponad 200 mkw) o wartości 
prawie 400 000 zł. 

Ireneusz Barański,  sekre-
t a rz  p ow i at u  -  do c hó d  z e 
stosunku pracy: prawie 85 000 
złotych. Dom wart 350 000 zł, 
gospodarstwo sadownicze o 
wartości ok. 100 000 zł. Zgro-
madził 39 000 zł. Jeździ oplem 
zafirą z 2006 r.

Włodzimierz Tomczak, po-
wiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego w Łęczycy, ma 
pensję ponad 6000 złotych. Dom 
o pow. 300 mkw. jest wart 300 
000 zł. Posiada poza tym działkę 
siedliskową o pow. ponad 3000 
mkw., 400-metrową działkę 
rekreacyjną, łąkę (prawie 4000 
mkw) - w sumie warte ponad 
200 000 zł. 

Andrzej Wdowiak, wójt gmi-
ny Łęczyca, na miesiąc ma pra-
wie 13 000 złotych pensji. Dom o 
pow. prawie 120 mkw. o wartości 
245 000 zł. Gospodarstwo rolne 
wycenione na 60 000 zł. 

Zenon Koperkiewicz, radny 
miejski, z tytułu świadczeń 
przedemerytalnych osiągnął 
w ubiegłym roku dochód w 
wysokości 15 545 zł, czyli na 
miesiąc dostaje niecałe 1300 
zł. Z diet radnego otrzymał 
8350 złotych.

- Życie jest coraz droższe. Rosną 
koszty związane z utrzymaniem 
mieszkania, ceny żywności ga-
lopują w górę a przysłowiowy 
szary człowiek ledwo wiąże 
koniec z końcem - mówi Ste-
fania Ustimow, emerytowana 
nauczycielka. - Mieszkam od lat 
na łęczyckim osiedlu i obserwuję, 
że ludziom się nie przelewa. Nie 
dziwię się frustracji tych, którzy 
patrzą na bogactwo innych zdo-
byte dzięki układom i partyjnym 
ustawkom. Zawszę mówię to co 
myślę. I nie boję się powiedzieć, 
że większość naszych lokalnych 

bogaczy dorobiła się majątków 
nie ciężką pracą a właśnie dzięki 
znajomościom. 

Starszej pani wtóruje radny 
Koperkiewicz.

- Nie chciałbym używać wiel-
kich słów, ale to wstyd, że tak 
jest w naszej Łęczycy. Nie jest 
tajemnicą, że na tak wielkie 
pensje godzi się burmistrz, bo 
wielu z tych łęczyckich krezu-
sów to ludzie burmistrza. Bez 
jego zgody tego by nie było. 
Bardzo żałuję, że mamy takiego 
włodarza miasta. 

W następny poniedziałek w 
Reporterze podamy majątki ko-
lejnych osób - samorządowców 
miejskich i powiatowych, leka-
rzy, dyrektorów szkół, placówek 
MOPS, PUP, Sanepidu, szefów 
Niepublicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej. 

(stop)

Tak nie może być! - mówi radny
Oni zarabiają krocie...

Zenon Koperkiewicz o 
wysokich zarobkach 
uprzywilejowanej 
grupy osób i 
pogłębiającej się 
przepaści między 
bogatymi a biednymi 
zamierza rozmawiać 
podczas najbliższej 
sesji miejskiej.

Stefania 
Ustimow z 
niepokojem 
przegląda 
rachunki. 
Skarży się na 
wciąż rosnące 
koszty życia. reklama
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To pechowa ulica w 
Łęczycy. Najpierw latami 
czekała na utwardzenie 
a gdy w końcu została 
wyłożona tłuczniem, 
wciąż jest negatywnie 
oceniana. Oliwy do 
ognia dolewają okoliczni 
mieszkańcy informujący o 
więźniach skierowanych 
do prac, którzy podobno 
wyręczali w ubijaniu 
ziemi pod przyszły 
chodnik specjalistyczne 
maszyny. Nasz Czytelnik 
poinformował nas, że w 
ten sposób brygadzista 
oszczędza na paliwie, które 
powinno być wlewane do 
zagęszczarki. 

- To urządzenie ubija ziemię 
na której później kładzione są 
chodnikowe płyty - słyszymy od 
Czytelnika, który w tej sprawie 
zadzwonił do redakcji. - Wi-
działem jak więźniowie zostali 
skierowani do tych prac. Za-
miast maszyny ugniatali glebę. 
Nawet rozmawiałem z jednym 
z nich. Stwierdził, że to norma. 
Oszczędności na paliwie są wte-
dy znaczne. 

O komentarz poprosiliśmy 
szefa Zieleni Miejskiej.

- To nie jest możliwe - uważa 
Adam Kujawa. - Ludzie nie są w 
stanie ubić ziemi tak jak to robi 
zagęszczarka. Zresztą codzien-

nie przyjeżdżałem na miejsce 
prowadzonych prac.  Gdyby 
faktycznie tak było, to na ziemi 
byłyby widoczne ślady butów. A 
takich tam nie było. Ziemia była 
ugnieciona przez specjalistyczną 
maszynę.

To nie jedyne kontrowersje 
związane z ul. Jagiełły na Osie-
dlu Królów Polskich. Niedawno 
ulica została wyłożona tłucz-
niem. Problem jednak w tym, 
że po kamieniach nie przejechał 
walec. Teraz niektórzy kierow-
cy narzekają na nierówną na-
wierzchnię.

- W takich sprawach jak zwy-
kle zdania są podzielone. Część 
k ierowców twierdzi,  że jest 
lepiej, a niektórzy nie są zado-
woleni. Uważam, że jeździ się 
tam dobrze, pomimo, że niektóre 
kamienie wystają. W tym roku 
Zieleni Miejskiej nie będzie stać 
na wyrównanie nawierzchni. 
Być może za kilka miesięcy znaj-
dziemy w budżecie pieniądze na 
wynajęcie nowoczesnej maszyny, 
która nie tylko ubije tłuczeń, ale 
i wyrówna pobocza - mówi szef 
Zieleni Miejskiej.

tekst i fot. (stop)

Płatny handel przed 
cmentarzem

Zdenerwowana 
mieszkanka Łęczycy 
przyszła w ubiegłym 
tygodniu do dyrektora 
Zieleni Miejskiej, skarżąc 
się na nowe zasady 
związane z handlem przed 
miejscowym cmentarzem 
w Święto Zmarłych. 

W tym roku, po raz pierwszy, 
wprowadzono odpłatność za 
możliwość sprzedaży zniczy czy 
też kwiatów na nieutwardzonym 
parkingu cmentarnym przy ul. 
Kaliskiej.

- Zdenerwowałam się na de-
cyzję Zieleni Miejskiej dotyczącą 
miejsca, w którym mogę han-
dlować. Poza tym według mnie 
stawki za handel w tym miejscu 
są zbyt wysokie - mówi Wanda 
R. (nazwisko znane red.), którą 
spotkaliśmy w magistracie. - 
Przyszłam w tej sprawie poroz-
mawiać z dyrektorem Zieleni 
Miejskiej. Byłam zaskoczona tym, 
że pomimo wcześniej deklaracji 
z mojej strony handlem na par-
kingu otrzymałam najgorsze z 
możliwych miejsc. 

Adam Kujawa, dyrektor Zieleni 
Miejskiej, potwierdza rozmowę z 
petentką. 

- Faktycznie, ta pani była 
z początku niezadowolona z 
lokalizacji, ale już następnego 
dnia przyszła ponownie do 
magistratu, aby powiedzieć, 
że wszystko jest już w porząd-
ku - twierdzi szef ZM. - Moim 
zdaniem odpłatność 300 zło-
tych - od 17 października do 16 
listopada - jest porównywalna ze 
stawkami w innych podobnych 
miastach jak Łęczyca. Zdecydo-
waliśmy się wprowadzić płatny 
handel na parkingu przy alejce 
prowadzącej na nowy cmentarz, 
by uporządkować w czasie świąt 
to miejsce. W ubiegłym roku 1 
listopada i tak odbywał się tam 
handel, ale na dziko. Kierowcy 
skarżyli się, że nie mają gdzie 
parkować aut. Niektórzy han-
dlowcy koczowali w nocy w sa-
mochodach, aby zająć dogodne 
miejsce. 

Jak się dowiedzieliśmy na par-
kingu wyznaczonych zostało 14 
stanowisk (6/7 m.) Oprócz zapłaty 
w wysokości 300 zł, handlowcy 
będą musieli jeszcze uiścić tzw. 
placowe. Kierowcy, jak zwykle w 
Święto Zmarłych, muszą przygo-
tować się na poważne utrudnienia 
w okolicy cmentarza. Zapewne 
na znalezienie wolnego miejsca 
parkingowego trzeba będzie 
przeznaczyć sporo czasu. 

(stop)

Do sprzedawców trafiają już zwiększone dostawy lampek 
przed 1 listopada

Kontrowersje 
na Jagiełły 

Po nieubitym tłuczniu 
jeździ się fatalnie, 
twierdzą niektórzy 
kierowcy 

Dyrektor Zieleni Miejskiej 
twierdzi, że zagęszczarka 
pracowała przy układaniu 
chodnika na Osiedlu Królów 
Polskich

Chodnik na ul. Jagiełły został już ułożony. Czy więźniowie sami 
ubijali ziemię, bez pomocy specjalistycznej maszyny?

Na tej alejce prowadzącej na nowy cmentarz można 
spodziewać się sporych korków w Święto Zmarłych. Pobliski 
parking będzie zajęty przez handlowców
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Tylko dwóch członków Rady 
Nadzorczej SM Łęczycanka głoso-
wało przeciw premiom dla K. Cho-
dorowskiej i Jerzego Sasinowskiego, 
drugiego zastępcy prezesa zarządu 
(przypomnijmy, że Łęczycanka jak 
na razie prezesa nie ma - ma zostać 
wybrany w ciągu miesiąca). 

- Dla mnie to było oczywiste, że 
przyznawanie wysokich nagród 
pieniężnych dla wiceprezesów 
spółdzielni mieszkaniowej, jest 
ogromnym błędem. Głosowałem 
przeciw, ale niestety poparł mnie 
tylko jeszcze jeden członek rady - 
mówi Krzysztof Urbański. - Wielka 
szkoda, że tak się stało. 

Ile wyniosła premia? Tego, z uwa-
gi na ochronę danych osobowych, 
K. Urbański nie chciał ujawniać. Z 
naszych informacji wynika, że K. 
Chodorowska otrzymała równo-
wartość trzech najniższych w tej 
chwili krajowych pensji, czyli 4500 
zł. Jerzy Sasinowski dostał połowę 
tej sumy.

- O pieniądzach na pewno nie 
będę rozmawiała - mówi Konstan-
cja Chodorowska. - I nie dlatego, 
że mam coś do ukrycia. Po prostu 
wynika to z mojej natury, uważam, 

że to osobista sprawa. Mogę jedynie 
powiedzieć, że premia uznanio-
wa została wypłacona zgodnie z 
naszym regulaminem. Większość 
członków w radzie uznała, że 
premia to nagroda za moją pracę. 
Wszystkie zadania są wykonywane 
na bieżąco. Poza tym zarządzanie 
spółdzielnią, to ogromna odpowie-
dzialność. 

K. Urbański krytykuje nie tylko 
przyznanie premii kwartalnych. 
Twierdzi, że Łęczycanka przezna-
cza zbyt dużo pieniędzy na remonty 
swoich budynków.

- Te prace można wykonać równie 
dobrze a za dużo mniejsze pienią-
dze - słyszymy. - Na przykład ma-
lowanie klatek w budynku przy ul. 
Belwederskiej 79 kosztuje 75 tysięcy 
złotych. Sprawdziłem. Można było 
zaoszczędzić 10 tysięcy złotych. 
Spółdzielnia nie ogłosiła przetargu.

- Nie musieliśmy ogłaszać prze-
targu - informuje wiceprezes Łęczy-
canki. - Mamy zaufanie do tej firmy. 
Prace na pewno zostaną wykonane 
fachowo. Taniej nie zawsze znaczy 
lepiej i pan Urbański powinien o 
tym pamiętać. 

Tekst i fot. (stop)

Krzysztof Urbański krytykuje prezes Chodorowską. 

Czy Łęczycanka marnotrawi 
pieniądze spółdzielców?
Tak ostrego sporu pomiędzy niektórymi członkami 
nowej Rady Nadzorczej a Konstancją Chodorowską, 
wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Łęczycanka, jeszcze 
nie było. Chodzi o pieniądze, które zdaniem Krzysztofa 
Urbańskiego - jednego z członków rady - są w spółdzielni 
marnotrawione. Kroplą, która przelała czarę goryczy, są 
niedawne premie dla zarządzających Łęczycanką. 

Krzysztof 
Urbański 
twierdzi, że 
spółdzielnia 
Łęczycanka 
marnotrawi 
pieniądze

Diabelski park
Odkąd w miejskim parku w Łęczycy ustawiona została rzeźba diabła 

Boruty, zaczęło się źle dziać. Przewracana jest przenośna ubikacja i 
kosze, niszczona drewniana podłoga w parkowej altanie a młodzież 
urządza sobie pijackie imprezy. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że park 
nigdy nie był oazą spokoju, choć być może diabelskie klimaty nasiliły 
chuligańskie incydenty. 

W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy park. Młodzież popijającą piwko 
naprzeciwko Boruty zauważyliśmy z daleka.

- Fajnie się pije pod Borutę - mówi z uśmiechem młody człowiek. - Do 
parku rzadko zaglądają strażnicy miejscy. Policji i ochrony też nie ma. 

Park miał zostać wyposażony chociaż w jedną kamerę monitoringu, 
po tym, jak nieznany sprawca zamazał oko św. Hubertowi ustawionemu 
rok temu w kapliczce z okazji dnia myśliwych. Na planach monitoringu 
się skończyło. 

(stop)

Wyremontowana Wojska Polskiego 
straszy hałdami

Pod blokami przy ul. Wojska 
Polskiego, która niedawno była 
modernizowana, pozostawiono 
hałdy ziemi. Mieszkańcy zasta-
nawiają się dlaczego po remoncie 
drogi robotnicy wszystkiego nie 
uprzątnęli. W tej sprawie lokatorzy 
rozmawiali z radnym Włodzimie-
rzem Sroczyńskim, który także 
mieszka przy tej ulicy. 

- Żartujemy, że góry ziemi pozo-
stawiono dla dzieci. Gdy przyjdzie 
zima, to będą miały z czego zjeż-
dżać na sankach - mówi jedna z 
lokatorek domu przy ul. Wojska 
Polskiego. 

Kolejna lokatorka dodaje, że 
oprócz ziemi, problemem są też źle 
zamontowane rynny. 

- Nie ma przedłużenia odpły-
wów i woda nawet po niewielkich 
opadach deszczu zalewa teren przy 
naszych domach.

Radny, którego odwiedziliśmy 

kilka dni temu, zapewnia, że 
postara się rozwiązać kłopoty 
poremontowe na ul. Wojska 
Polskiego. 

(stop)

Lokatorzy domów 
przy ul. Wojska 
Polskiego skarżą się na 
pozostawione góry ziemi 
oraz źle zainstalowane 
rynny 
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RÓŻNE
- Naprawa obuwia, FH 
Dora, ul. Zachodnia 52 
Łęczyca, tel. 602-536-
619

- Sprzątanie i mycie 
nagrobków. Tanio. 
503-107-393

- Pranie dywanów,wy-
kładzin, mebli tapice-
rowanych. Konkuren-
cyjne ceny. 503-107-
393

- Sprzedam nowe okno 
PCV, o wym. 135X150 
cm. Cena do negocjacji, 
tel. 668-678-580

- Sprzedam nową 
wersalkę, czarną z 
białymi aplikacjami 
(skóra ekologiczna). 
Tel. 509-224-103

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie 
własnościowe o pow. 
37m, 2 pokoje i kuch-
nia, I piętro. W bloku 
przy ul. Dworcowej 
5A. Cena przystępna – 
możliwość negocjacji.
Tel. Kontaktowy: 
507 804 259 lub 509 
307 049

SpRzEdaM!
Mieszkanie własno-
ściowe pokój z kuchnią 
o powierzchni 37 m ² 
+ piwnica przy Ozor-
kowskie Przedmieście. 
Blok po termomo-
dernizacji. Cena do 
negocjacji. Kontakt: 
694 505 441

Sprzedam działki bu-
dowlane o powierzch-
ni 1000m² i 3000m²  
w odległości 800 
metrów od Łęczycy. 
Przy działkach droga 
asfaltowa, wodociąg i 
energia.
Kontakt: 784 555 901

Odsprzedam miesz-
kanie TBS  52,70m² 

przy ul. Kaliskiej 34, 
dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka w bardzo do-
brym stanie.  Kontakt 
697 710 225

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 54m2 
na ul. Zachodniej, II 
piętro, dwa pokoje, 
kuchnia lub zamienię 
na 25m2 za dopłatą. 
660 565 452

Sprzedam siedlisko. 
Dom i budynki gospo-
darcze w miejscowo-
ści Zieleniew gmina 
Daszyna.

Dom po remoncie, 
3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, garderoba.

Nowa instalacja 
elektryczna, wod-
no-kanalizacyjna, 
centralne ogrzewanie 
na eko-groszek.

Działka 3700m.Goto-
wy do zamieszkania, 
całość siedliska w 
bardzo dobrym stanie.

Atrakcyjna cena. 
Tel.500 003 992 lub 
535 908 007

Wynajmę pilnie garaż 
murowany Łęczyca 
ul. Belwederska- oko-
lice stacji PKP, cena 
do negocjacji. Telefon 
kontaktowy: 608 
395 687

Sprzedam garaż mu-
rowany na ul. Bitwy 
nad Bzurą (od strony 
hałdy) 609-177-774

Lokal do wynajęcia  
Łęczyca ul. ZWM 8. 
Tel. 602 258 941

pRaCa
Podejmę pracę w 
charakterze opiekun-
ki do dziecka. Duże 
doświadczenie. Tel. 
530-264-726

Wykaz krajowych ofert pracy na dzień 15.10.2012 r.
OFERTY PRACY

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
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Zawód Wymagania Miejsce wykonywania pracy

Kasjer-sprzedawca Chęć do pracy, uczciwość PPHU „MARIA”
Ul. Kaliska 10a
99-100 Łęczyca
Tel. 609 804 680

Sprzedawca-
handlowiec

Wykształcenie średnie, obsługa 
komputera/Internetu/prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w sprzedaży sprzętu RTV/AGD 

P.H.U. ‘’DAG-DAR”
Ul. Sobieskiego 47/51 m.24
96-100 Skierniewice
Tel. 781 909 804

Glazurnik Wykształcenie podstawowe Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: www.teczasi.pl
e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Szwaczka Wykształcenie podstawowe Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: www.teczasi.pl
e-mail: sekretariat@teczasi.pl

Stolarz meblowy Wykształcenie zawodowe Sklep Przemysłowy Ryszard Wasiak
ul. Łęczycka 93
95-035 Ozorków
tel.: 600 290 337

Malarz budowlany Chęć do pracy, mile widziane doświadczenie 
zawodowe

F. H. U. „TOMALA”
Tomasz Nowicki
ul. M. Konopnickiej 10/22
99-100 Łęczyca
tel.: 601 963 269 

Kierowca kat. C+E Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. C+E, 
karta kierowcy, badania lekarskie, psychotesty, 
doświadczenie min. rok

P. P. H. U. “Gold Hellen”
Nowakowski Sp. J.
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
tel.: 694 410 849

Szwaczka Umiejętność szycia, chęć do pracy, pół roku 
doświadczenia zawodowego

P. P. H. U. „CHRISTOBAL”
Krzysztof Krysiak
ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie
tel.: 601 328 805 
lub 691 922 112

Ślusarz-monter Wykształcenie średnie lub zawodowe w kierunku 
ślusarza itp., znajomość rysunku technicznego, 
mile widziane doświadczenie zawodowe oraz 
uprawnienia na wózki widłowe, suwnice, żurawie

BORGA Sp. z o. o. 
Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty
tel.: 605 298 527
e-mail: maciej.strojecki@borga.pl
strona internetowa: www.borga.pl

Operator maszyn Wykształcenie min. średnie z zakresu 
budownictwa, praca z komputerem, znajomość 
rysunku technicznego, ewentualne uprawnienia na 
wózki widłowe, suwnice, żurawie, mile widziane 

BORGA Sp. z o. o. 
Góra św. Małgorzaty 92
99-122 Góra św. Małgorzaty
tel.: 605 298 527

    

Oferty:
Piekarz-op/386/12
Nauczyciel języka nie-
mieckiego op/385/12
Z-ca kierownika sklepu
-op/384/12
Spawacz CO2 op/383/12
Specjalista w dziale 
ochrony-op/382/12
Instruktor tańca współ-
czesnego-op/381/12
Instruktor tańca HIP
-HOP-op/380/12
Kierowca kat.CE
-op/379/12
Serwisant maszyn rol-
niczych-op/378/12
Magazynier-sprzedawca
-op/377/12
Piekarz-op/376/12
Kierownik działu księ-
gowości-op/375/12
Stolarz-modelarz
-op/374/12
Handlowiec-specja-
lista d/s zamówień 
op/373/12
Analityk rynku
-op/371/12
Elektryk op/372/12
Glazurnik-parkieciarz 
op/367/12
Dekarz-op/363/12
Diagnosta op/362/12
Kierownik stacji diagno-
stycznej op/361/12
Tapicer-monter
-op/359/12
Operator koparki koło-
wej - op/12/ż
Pracownik fizyczny
-op/355/12

Kontroler jakości
-op/354/12
Telemarketer-
op/350/12
Spawacz-ślusarz 
op/347/12
Szwaczka - op/12/ż
Hydraulik siłowy 
op/315/12
Przedstawiciel / usługi 
finansowe/ op/306/12
Elektryk-op/282/12
Inżynier  elekrtronik
-automatyk op/264/12
Wykrawacz-ubojowiec
-op/260/12
Elektryk samochodowy
-monter op/238/12
Kierowca autobusu
-op/229/12
Laborant chemiczny
-op/216/12
Oferty pracy w 
ramach refundacji 
wyposażenia i dopo-
sażenia stanowisk 
pracy:
Kucharz-pizzerman
-G/62/12
Oferty pracy w 
ramach prac inter-
wencyjnych(program 
dla osób po 50 roku 
życia):
Sprzedawca-H/18/12

Wszystkie aktual-
ne oferty pracy są 
również dostępne na 
stronie internetowej  
urzędu  www.pup-
kutno.com.pl.

OFERY PRACY - POWIAT GOSTYNIŃSKI
- Doradca klienta
- Kierowca samochodu ciężarowego

OGŁOSzNIa dROBNE

Kasjer
-sprzedawca
Chęć do pracy, 

uczciwość
PPHU „MARIA”
Ul. Kaliska 10a
99-100 Łęczyca
Tel. 609 804 680

Sprzedawca
- handlowiec

Wykształcenie średnie, 
obsługa komputera/

Internetu/prawo jazdy 
kat. B, doświadczenie w 
sprzedaży sprzętu RTV/

AGD
P.H.U. ‘’DAG-DAR”

Ul. Sobieskiego 47/51 
m.24

96-100 Skierniewice
Tel. 781 909 804

Glazurnik
Wykształcenie 
podstawowe

Spółdzielnia Inwalidów 
„Tęcza”

ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: 

www.teczasi.pl 
e-mail: 

sekretariat@teczasi.pl

Szwaczka
Wykształcenie 
podstawowe

Spółdzielnia Inwalidów 
„Tęcza”

ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: 

www.teczasi.pl 
e-mail: sekretariat@

teczasi.pl

Stolarz meblowy
Wykształcenie 

zawodowe
Sklep Przemysłowy 

Ryszard Wasiak
ul. Łęczycka 93
95-035 Ozorków
tel.: 600 290 337

Malarz budowlany
Chęć do pracy, mile wi-
dziane doświadczenie 

zawodowe
F. H. U. „TOMALA”
Tomasz Nowicki

ul. M. Konopnickiej 
10/22

99-100 Łęczyca
tel.: 601 963 269 

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. C+E, 

karta kierowcy, badania 
lekarskie, psychotesty, 

doświadczenie min. rok 

P. P. H. U. 
“Gold Hellen”

Nowakowski Sp. J.
ul. Mickiewicza 18

99-100 Łęczyca
tel.: 694 410 849

Szwaczka
Umiejętność szycia, 

chęć do pracy, pół roku 
doświadczenia zawo-

dowego
P. P. H. U. 

„CHRISTOBAL”
Krzysztof Krysiak

ul. Szkolna 17
99-140 Świnice Warckie

tel.: 601 328 805 
lub 691 922 112

Ślusarz-monter
Wykształcenie śred-
nie lub zawodowe w 

kierunku ślusarza itp., 
znajomość rysunku 
technicznego, mile 

widziane doświadcze-
nie zawodowe oraz 

uprawnienia na wózki 
widłowe, suwnice, 

żurawie
BORGA Sp. z o. o. 

Góra św. 
Małgorzaty 92

99-122 
Góra św. Małgorzaty

tel.: 605 298 527
e-mail: maciej.strojec-

ki@borga.pl
strona internetowa: 

www.borga.pl

Operator maszyn
Wykształcenie min. 
średnie z zakresu 

budownictwa, praca 
z komputerem, znajo-
mość rysunku tech-

nicznego, ewentualne 
uprawnienia na wózki 

widłowe, suwnice, 
żurawie, mile widziane 
doświadczenie zawodo-
we, znajomość języka 

angielskiego w stopniu 
podstawowym

BORGA Sp. z o. o. 
Góra św. Małgorzaty 92

99-122 Góra 
św. Małgorzaty

tel.: 605 298 527
e-mail: 

maciej.strojecki
@borga.pl

strona internetowa: 
www.borga.pl

Lekarz internista
Uprawnienia do wyko-

nywania zawodu
Spółdzielnia Inwalidów 

„Tęcza”
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel.: (24) 721 27 20
strona internetowa: 

www.teczasi.pl 
e-mail: sekretariat@

teczasi.pl

Kierowca autobusu
Prawo jazdy kat. B, 

kurs na przewóz osób, 
wymagane 

doświadczenie 
zawodowe

GEMAR Sp. J. 
Geraga i Wspólnicy

ul. Kolejowa 19

95-035 Ozorków
tel.: 693 128 802

Kucharz 
Podstawowe 

umiejętności kucharskie
„Sidako”

Sylwia Kotarska
Ul. Belwederska 31

99-100 Łęczyca
tel. 607 325 785

Prasowaczka
Wykształcenie 
podstawowe, 

umiejętność dobrego 
prasowania na żelaz-

kach parowych
Krawiectwo Produkcyj-

no-Usługowe „ILKA”
ul. Bitwy nad Bzurą 41

99-100 Łęczyca
tel.: 508 283 404

Operator koparki
Wykształcenie zawo-
dowe, uprawnienia na 
obsługę koparki, mile 
widziane doświadcze-

nia zawodowe
Wa-Trans Wacławski 

Wiesław
ul. Kutnowska 82

99-120 Piątek
tel.: 601 075 778

Praca na terenie kraju.

Kierowca ciągnika 
siodłowego

Wykształcenie min. 
podstawowe, prawo 
jazdy kategorii C+E, 

uprawnienia na prze-
wóz rzeczy

„LOTAR” Sp. z o. o.
99 – 100 Łęczyca

Leszcze 53
tel: 503 107 988

Monter – składacz 
okien

Wykształcenie średnie, 
solidność, rzetelność, 

siła i sprawność fizycz-
na, prawo jazdy katego-
rii B, doświadczenie w 

montażu okien i drzwi 
PHU „OKNA – PLAST”

99 – 100 Łęczyca
ul. Poznańska 28
tel. 24/721 67 71

Szwaczka
Wykształcenie podsta-
wowe, doświadczenie 

1 rok biegłe szycie 
overlock dwuigłowy, 

stębnówka
PPHU „HIT”

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

Palacz pieców 
zwykłych

Uprawnienia 
do palenia w piecu C.O.
„SPOŁEM” PSS „Mazur” 

w Łęczycy
99 – 100 Łęczyca
ul. Plac Tadeusz 
Kościuszki 11

tel. 24/721 24 82

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
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:

Kto pragnie więcej, traci to, co ma

Przychodzi Jasio do domu ze szkoły 
i krzyczy:
- Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem 
dobry uczynek!
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pinezkę na 
krześle nauczycielki. Już miała 
siadać, kiedy ja odsunąłem krzesło!

Kowalski wybiera się do spowie-
dzi. Ze zdziwieniem zauważa swo-
ją sąsiadkę, która biega zdyszana 
wokół kościoła.
- Co ty, Wiśniewska, zwariowałaś? 
Jogging uprawiasz wokół kościoła?
- Ksiądz kazał mi za każdą zdradę 
małżeńską zrobić jedno kółko.
- Tak? To ja idę do domu po rower.

- Wyjdziesz za mnie? - pyta chło-
pak, klęcząc przed swoją dziew-
czyną.
- Nie. Mój przyszły mąż musi 
umieć gotować, prać, sprzątać, 
robić zakupy, patrzeć we mnie jak 
w obrazek i spełniać wszystkie 
moje życzenia...
- Rozumiem. W takim razie wy-
cofuję propozycję małżeństwa. 
Pozwól jednak, że zanim wstanę 
z klęczek, pomodlę się za tego 
biedaka.

UŚMIECHNIJ SIĘ 

Czekamy na Wasze dowcipy. 
Możecie je przesyłać na adres: 

biuro@reporter-ntr.pl

reklama

Jerzy Sochacki 
- wójt gminy Szczawin 
Kościelny

rozmaitości

Autor: 
Eliza Łosiewicz-Kowalczyk
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Z inicjatywy wojewody 
mazowieckiego i 
wojewódzkiego 
komendanta policji 
zorganizowano w 
Gostyninie debatę o 
bezpieczeństwie. Sala 
konferencyjna starostwa 
powiatowego wypełniła się 
mieszkańcami.  

- Bezpieczeństwo to nie tylko 
sprawa policji, ono zależy od nas 
wszystkich – mówił podczas spo-
tkania Jacek Kozłowski, wojewoda 
mazowiecki. – Chcemy usłyszeć o 
problemach. Czy czujecie się bez-
piecznie? 

Z policyjnych statystyk wynika, 
że na przestrzeni  roku dynamika 
przestępstw w powiecie gostyniń-
skim lekko spada. Pomimo to oka-
zuje się, ze problemów nie brakuje.

- Zlikwidowanie posterunku 
policji w Szczawinie, ograniczenie 
ilości policjantów z 5 do 1, sprawiło, 
że mieszkańcy czują się mniej bez-
piecznie – podnosił Jerzy Sochacki, 
wójt gminy Szczawin Kościelny.

Racje wójta poparła Anna Śnie-
cikowska, kurator sądowy, która 
sprawuje opiekę nad mieszkańcami 
tej gminy od 1997 roku. – Rzeczy-
wiście brak posterunku utrudnia 
życie wszystkim. To nie była dobra 
decyzja – podkreślała pani kurator. 
- Dojazd do posterunku w Pacynie 
jest kłopotliwy dla mieszkańców. 
Wielu spraw nie da się załatwić na 
miejscu.

Reorganizacji w policji bronił 
jednak wojewoda. – Model, że po-
sterunek ma być w każdej gminie 
pochodzi z czasów, gdy nie było 
telefonów, a policjanci jeździli na 
rowerach – mówił wojewoda. – 
Wszystkim zależy, aby radiowóz 
był szybko na miejscu interwencji. 
W dobie telefonii komórkowej prze-
kazanie informacji do policji nie jest 
kłopotem. Radiowóz jest na miejscu 
w ciągu kilku minut.

Dariusz Mikulski, p.o. komen-
danta policji w Gostyninie wy-
jaśniał, że w Szczawinie nie było 
likwidacji posterunku, nie ma tylko 
stanowiska kierownika. – Brak 
policjantów w Szczawinie wynika 
z ilości wakatów jakie mamy w jed-
nostce – podkreślał. – Na 89 etatów 
brakuje 11 policjantów.

Wakaty w jednostce to nic nowe-
go. Z podobnymi problemami bory-
kają się wszystkie placówki w kraju. 
Tymczasem zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji, mł. insp. 
Marek Świszcz twierdzi, że wakaty 
w jednostce w KPP Gostynin to wi-
docznie brak chętnych do pracy w 
tej jednostce. – Do pracy w jednost-
kach kierujemy policjantów,  którzy 
mieszkają w pobliżu, bowiem zgod-
nie z naszymi przepisami musimy 
płacić funkcjonariuszom za dojazd, 
dlatego ograniczamy te koszty.

Zebrani podkreślali jednak, że 
policja wciąż jest niedofinansowa-
na. Od lat samorządy pomagają 
miejscowym policjantom, by mogli 
sprawnie wypełniać swoje obo-
wiązki. Sześć lat temu trzy gminy 
dołożyły 50 proc. do kosztów zaku-
pu radiowozu. 

- Policja jest niedofinansowana, 
a samorządy też już nie mają z 
czego pomagać – sygnalizował 
problem Gabriel Wieczorek, wójt 
gminy Sanniki. – Dajemy pienią-
dze na paliwo, za zakup oleju 
opałowego, na dodatkowe służby 
ponadnormatywne, prosi się nas 
o pomoc w zakupie radiowozu, 
remontu komendy. Państwo też 
powinno poczuwać się do obo-
wiązku.

Wojewoda mazowiecki pró-
bował oponować, że policja i 
straż dostają wystarczającą ilość 
pieniędzy, a nawet mają większe 
budżety. – Rzeczywiście budżety 
wzrosły, ale wzrost cen paliwa 
do wozów strażackich i usług 
przegonił istniejące budżety – 
podkreślał Roman Kossobudz-
ki, komendant straży pożarnej 
w Gostyninie.

Mieszkaniec gminy Pacyna sy-
gnalizował problem zbyt wczesne-
go wyłączania ulicznego oświe-
tlenia, które gaśnie ok. godz. 1 
w nocy. – Ciemności sprawiają, 
że nie czuję się bezpiecznie. Dwa 
razy zostałem okradziony, gdy 
światła zgasły – mówi pan Wo-
dzyński. – Z podwórka zabrano 
mi ciągnik, którego do dziś nie 
odnaleziono. Prosiłem wójta by 
włączył oświetlenie, ale nie ma 
reakcji. 

Podczas spotkania mówiono też o 
przemocy w rodzinie. Osoby, które 
doświadczają przemocy w rodzinie 
zawsze mogą się zgłosić do punktu 
konsultacyjnego znajdującego się w 
Gostyninie, koło Ratusza. 

Dorota Grąbczewska

Wichura, która w minioną sobotę, przeszła nad gostynińskim powia-
tem, oberwała konar drzewa na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, 
który spadając uszkodził cztery pomniki. - Tyle szkody zrobiło stare 
uschnięte drzewo, którego nikt wcześniej nie wyciął – mówi Krystyna 
Zaręba. – Zaraz Wszystkich Świętych, a tu taki wydatek trzeba bę-
dzie ponieść, pewnie kilka tysięcy złotych. Nie wiem czy dostaniemy 
odszkodowanie. - Cmentarz i kościół mamy ubezpieczony w Towa-
rzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, ale od niebezpiecznych wypad-
ków – mówi Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii pw. Świętego 
Marcina. – Skierowałem państwa do ubezpieczyciela. W poniedziałek 
po zdarzeniu wystąpiłem do Urzędu Miasta Gostynina z wnioskiem o 
wycinkę kilku innych suchych drzew na terenie cmentarza. Ponieważ 
jest to cmentarz zabytkowy, musi też być zgoda konserwatora zabyt-
ków. Kilka lat temu wichura również przewróciła drzewo na pomnik, 
ale ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania. 

Tekst i fot. (dag)

Gimnazjaliści z Langenfeld w naszym mieście bawili się znakomicie.  
Gościli nie tylko w Gostyninie. W sobotę zwiedzali Wzgórze Tumskie 
w Płocku, po czym pojechali do Torunia, gdzie zwiedzali planetarium 
Mikołaja Kopernika. W niedzielę zwiedzali Warszawę. Ponieważ nie-
miecka szkoła nosi imię wielkiego Polaka w programie znalazło się też 
zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika. Uczyli się też polskich tańców 
narodowych. 

(dag)

Młodzi Niemcy tańczyli 
poloneza

Uszkodzone groby
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Nauczyciele miejskich 
szkół w Gostyninie nie 
dostaną żadnych nagród z 
okazji Dnia Edukacji. Po 
raz pierwszy nie będzie 
też okolicznościowego 
spotkania nauczycieli, 
które zwykle odbywało 
się na Zamku. Nauczyciele 
ze szkół podlegających 
starostwu też są 
rozczarowani, gdyż nagrody 
dostanie tylko kilka osób. 

- To była trudna i nieprzyjemna 
decyzja – przyznaje Michał Łoś, 
kierownik Miejskiego Zespołu 
Ekonomicznego Szkół i Przedszko-
li. - Sytuacja finansowa miasta jest 
trudna. Mam nadzieję, że peda-
godzy to zrozumieją. Dobrze, że 
nauczyciele dostają wynagrodzenie, 
gdyż subwencja oświatowa nie 
pokrywa nawet tych wydatków. 
Szukamy pieniędzy. Rzeczywiście 
na Dzień Edukacji nauczyciele ich 
nie dostaną, ale może sytuacja się 
zmieni. 

Nauczyciele są niezadowoleni. 
– Wielu z nas naprawdę dobrze 
pracuje, angażuje się w realizację 
dodatkowych zajęć, bez zapłaty, 
społecznie – mówią nauczyciele 
z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. 
– Oczekiwaliśmy, że nasz trud zo-
stanie doceniony przynajmniej w 
formie nagrody.

Nagród na dzień nauczyciela nie 
dostanie też większość nauczycieli 
szkół średnich podlegających pod 
starostwo. Nagrody podczas oko-

licznościowego spotkania  wyso-
kości ok. 2-2,5 tys. zł dostanie tylko 
7 pedagogów, jedenastu odbierze 
akty mianowania na wyższy sto-
pień nauczycielski. – Ze względu na 
sytuację finansową wypłata nagród 
została zawieszona – przyznaje 
Szymon Szczypawka, naczelnik 
wydziału Edukacji, Kultury i Pro-
mocji Zdrowia w gostynińskim 
starostwie. - Mam nadzieję, że do 
końca roku znajdziemy pieniądze 
i nauczyciele otrzymają nagrody.

- Podział funduszu nagród to 
żadna łaska, to obowiązek. Pienią-
dze są odpisem 1 proc. od wyna-
grodzeń – mówi Barbara Gierula, 
przewodnicząca nauczycielskiej 
„Solidarności”. – Brak wypłat to 
łamanie prawa.

Zadowoleni na pewno są na-
uczyciele i obsługa szkół w gminie 
Gostynin. Samorząd zorganizował 
dla swoich nauczycieli, pracowni-
ków obsługi, nauczycieli  emerytów 
okolicznościowe spotkanie na 220 
osób w Leśnym Dworze. Były też 
nagrody dla czterech dyrektorów 
wysokości 2750 zł  oraz nagrody dla 
najlepiej pracujących nauczycieli. 
W Sokołowie wyróżnieni nauczy-
ciele dostali od 1720 do 2 tys. zł, w 
Teodorowie po 1574 zł, w Zwoleniu 
od 1000 do 1100 zł, w Białotarsku 
po ok. 1200 zł, w Emilianowie od 
860 do 1120 zł, w Sierakówku 2300, 
w Solcu po ok. 2 tysiące złotych. 
Nagrody dostali też pracownicy 
obsługi średnio od 200 do 300 zł.  
Po jednej nagrodzie przyznano w 
Sierakówku 720 zł i Solcu – 740 zł. 
W Białotarsku pracownicy obsługi 
dostali od 250 do 600 zł.

Dorota Grąbczewska

Niemiłosierny bałagan 
panuje na stronach 
internetowych magistratu 
w Gostyninie. Informacje 
zamieszczone na 
stronie BIP dotyczące 
funkcjonowania spółek 
miejskich są  szczątkowe, 
a nawet dezinformują. 
Podana jest błędna nazwa 
jednej ze spółek, która 
w grudniu 2010 roku 
zmieniła nazwę. Na 
stronie BIP wciąż figuruje 
pod starą nazwą. Ponadto 
brakuje informacji o 
dwóch nowych spółkach 
powołanych przez miasto 
w tym roku. Nie ma też 
informacji kto zasiada w 
radach nadzorczych.

Na stronie bip UM Gostynina 
znajdują się tylko trzy spółki.  
Miejskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
oraz Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej i to jest błędna 
nazwa, gdyż jak znaleźliśmy w 
historii firmy w grudniu 2010 
roku spółka przekształciła się 
w Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Gosty-
ninie. 

Co więcej,  z informacji urzę-
dowych nie sposób nawet do-
wiedzieć się kto jest prezesem 

MPEC i  MPK. Taką informację 
można uzyskać  dopiero wcho-
dząc na strony spółek i trze-
ba jeszcze dobrze poszukać. 
Wynika z nich, że prezesem 
obu jest Andrzej Jakubowski. 
Niestety, informacji o składach 
rad nadzorczych nie ma ani 
na stronie urzędowej, ani na 
stronach firm.  Dowiadujemy 
się za to, że rady są 5 osobowe 
(3 członków powołuje zgro -
madzenie wspólników czyli 
burmistrz, zaś 2 to przedsta-
wiciele załogi). 

Najbardziej kompletna jest 
in formacja dotycząca władz 
Miejskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. Ze 
st rony internetowej  urzędu 
dowiadujemy się, że prezesem 
jest  Jacek Przekwas.  Zaś w 

skład rady nadzorczej wchodzą: 
Dariusz Włodzimierz Lewan-
dowski, zastępca Wojciech Ty-
rajski, sekretarz Piotr Stanisław 
Bombała, członkowie Marek 
Jan Sajak i Bogdan Izydorczyk. 
Ostatnia aktualizacja była w 
sierpn iu 2007 roku,  a le  jak 
potwierdza nam prezes MTBS 
skład rady jest aktualny.

Urzędnicy kompletn ie za-
pomnieli o wprowadzeniu na 
stronę miasta Gostynina dwóch 
nowych spółek powołanych w 
tym roku - Centrum Handlowe-
go „Stara Betoniarnia” , która 
zarejestrowana została w maju 
2012 roku oraz Agencji Rozwoju 
i Promocji Zamek sp. zo.o.

Prezesem „Starej Betoniarni” 
jest Elżbieta Ledzion, zaś agen-
cji Ireneusz Zalewski.

Od prezesa „zamkowej” agen-
cji dowiedzieliśmy się, że rada 
nadzorcza składa się z trzech 
osób: Dariusza Lewandowskie-
go, Katarzyny Majzner, Alek-
sandry Balcerzak.

Z informacji wynika, że Da-
riusz Lewandowski jest prze-
wodniczącym 2 rad nadzor-
czych w MTBS i Agencji Roz-
woju i Promocji Zamek sp. zo.o.

Zwróciliśmy się do Urzędu 
Miasta w Gostyninie o podanie 
aktualnych składów wszystkich 
rad nadzorczych spółek podle-
gających miastu oraz kadencji 
ich trwania. Zapytaliśmy też 
o wynag rodzenia prezesów 
i członków rad nadzorczych. 
Czekamy na odpowiedź.

Dorota Grąbczewska

Chaos na 
internetowych 
stronach 
magistratu

Elżbieta Ledzion 
(zdjęcię górne) 
i Ireneusz Zalewski 
są prezesami nowych 
spółek.

Figa z makiem na Dzień 
Edukacji

Rośnie Orlik w Szczawinie

Przy szkole podstawowej i gimnazjum w Szczawinie Kościelnym trwa 
budowa Orlika. Prace wykonują pracownicy gostynińskiego Hydropolu. 
Wartość całego projektu to ponad milion złotych.

- Na budowę Orlika pozyskaliśmy ok. 833 tys. zł pieniędzy z ze-
wnątrz , z czego 164 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i  669 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu – mówi Ewa Chodorowska z Urzędu Gminy w 
Szczawinie Kościelnym.- Budynek socjalny nie będzie kontenerowy. 
Jest  budowany w tradycyjnej technologii.

Obiekt ma być gotowy na koniec roku. Młodzież szkolna będzie mogła 
korzystać z boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, boiska 
piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.

Tymczasem niedawno oddano do użytku salę ogólnorozwojową o 
wymiarach 16x10 m, której budowa niedawno się zakończyła. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 230 tys. zł, z czego 114 tys. z unijnego dofinan-
sowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sala ma 
osobne wejście. Może z niej korzystać młodzież oraz mieszkańcy gminy.

Tekst i fot. dag
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Trwają roboty przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w 
Sokołowie. Dotychczasowa, 
wybudowana kilkadziesiąt 
lat temu przez PGR, 
jest mocno zniszczona. 
Rozpoczyna się też  budowa 
oczyszczalni ścieków w 
Sokołowie za 2,2 mln zł.

Prace przy budowie  680 metrów 
kanalizacji ściekowej w Sokołowie 
powoli dobiegają końca. Koszt to 
blisko 239 tys. zł. Część kosztów 
dofinansowuje Agencja Nierucho-
mości Rolnych w Łodzi.

- Mamy wykonać 470 m sieci 
grawitacyjnej oraz 210 m tłocznej 
oraz przepompownię – informuje 
Jan Tyrajski, kierownik budowy. 
– Termin zakończenia prac pod 
koniec tego miesiąca.

Jednocześnie rozpoczynają się 
prace przy budowie  nowej oczysz-
czalni ścieków w Sokołowie, obok 
dotychczas funkcjonującej. Inwe-

stycja będzie kosztować 2,2 mln 
złotych. Oczyszczalnia mechanicz-
no-biologiczna będzie się składać z 
dwóch bioreaktorów o wydajności 
150 metrów sześciennych na dobę. 
Inwestycja ma być zakończona do 
31 października 2013 roku.

Oczyszczalnia jest tak pomyśla-
na, by mogła w przyszłości odbierać 
również ścieki z osady Sokołów 
oraz pobliskiego Zaborowa Starego, 
a nawet Belna. Projekty techniczne 
na sieć kanalizacji ściekowej w So-
kołowie i Zaborowie są już gotowe.

- Inwestycję realizujemy dzięki 
preferencyjnej pożyczce z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie – mówi 
Edmund Zieliński, wójt gminy Go-
stynin. – Oprocentowanie wynosi 
tylko 2 proc.

Kanalizacja ściekowa od 10 lat 
funkcjonuje w Lucieniu. Przed ro-
kiem do oczyszczalni w Białotarsku 
podłączono gospodarstwa z Dąb-
rówki, Górki II i Baby Górne. Kana-
lizacja jest też we wsiach Bierzewice, 
Gorzewo i częściowo Klusek.

tekst i fot. (dag)

Duże inwestycje 
w Sokołowie

Nowa sieć kanalizacyjna jest układana przy budynkach dawnego PGR w Sokołowie 

7. października do urn wyborczych poszli wyborcy z Sannik. To efekt 
złożenia mandatu przez radnego Bogdana Cieślaka. O mandat radnej 
zabiegała 61-letnia Marianna Witkowska z Sannik, która kandydowała z 
KWW „Nasza Radna” oraz 33-letnia Beata Pietrzak z Lasek, która kandydo-
wała z KWW Beaty Pietrzak. Gdy w niedzielne popołudnie odwiedziliśmy 
komisję obwodową przy Gminnym Centrum Kultury spotkaliśmy wielu 
mieszkańców Sannik, którzy przyszli oddać głosy. Frekwencja wyniosła 
15,69 proc. Na 1842 uprawnione osoby do urn poszło 289 osób, z czego 
ważnych oddano 283. Mandat radnej uzyskała Marianna Witkowska, 
która uzyskała 67,14 proc. głosów. Jej kandydaturę poparło 190 osób. Na 
Beatę Pietrzak głosowało 32,86 proc. Głosowały na nią 93 osoby.

tekst i foto (dag)

Wybory w Sannikach

Do urn wyborczych przyszło 
wielu mieszkańców Sannik 

Place zabaw w 
Sokołowie i Teodorowie

Kilka dni temu zostały oddane do użytku dwa place zabaw 
dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej w Sokołowie i  SP 
w Teodorowie. 

Każdy z placów kosztował po ok. 106 tys. zł, z czego połowę 
dołożył samorząd gminy Gostynin, resztę Warszawski Fundusz 
Rozwoju Inwestycji.  Place zabaw w ramach rządowego pro-
gramu „Radosna szkoła” zostały wybudowane rok wcześniej 
przy Szkole Podstawowej w Lucieniu i Białotarsku.

tekst i foto (dag)

Na placu zabaw w Sokołowie zastaliśmy uczniów klasy  
II i III 

reklama
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Na jednej ze stacji 
paliw pod Kutnem 
zostali zatrzymani 
handlarze bronią. Akcja 
przeprowadzona przez 
policję przypominała 
sceny jak z kryminalnego 
filmu. Kupcem okazał 
się 40-letni mieszkaniec 
Baruchowa, woj. kujawsko-
pomorskie, handlarzem 
59-letni mieszkaniec 
powiatu zgierskiego i jego 
pasażerka. Zarekwirowano 
broń  i amunicję. Grozi 
im do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Zasadzkę zorganizowali poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi i Olsztyna. W sierpniu 
2012 roku kryminalni z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
pracując przy innej sprawie uzy-
skali informację wskazującą na 
wytwarzanie oraz handlowanie 
bronią i amunicją  przez miesz-
kańca powiatu zgierskiego.

W wyniku działań operacyj-

nych łódzkich funkcjonariuszy  
ustalono, że do transakcji sprzeda-
ży broni ma dojść 5. października 
na stacji paliw pod Kutnem. Zor-
ganizowano zasadzkę z udziałem 
funkcjonariuszy Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystyczne-
go Policji w Łodzi.

- Kilka minut po godz. 17 na 
stację paliw podjechała mazda 
626 na kujawsko-pomorskich ta-
blicach rejestracyjnych. Po chwili 
dojechało audi A4 na zgierskich 
numerach. Kiedy funkcjonariu-
sze upewnili się co do transakcji 

wkroczyli do akcji – informuje 
Joanna Kącka, rzecznik prasowy 
KWP w Łodzi. - W ręce antyter-
rorystów wpadł 40-letni kupiec 
oraz 59-letni handlarz bronią i 
jego pasażerka. Na siedzeniu audi 
funkcjonariusze zabezpieczyli 
m.in. lufę, tłumik, kolbę z mecha-
nizmem spustowym, zamkiem 
oraz nagwintowaną tuleję, czyli  
kompletne elementy  składowe 
stanowiące całość karabinka.

Jak ustalili funkcjonariusze 59-la-
tek wykorzystując doświadczenie 
zawodowe wykonał broń na za-
mówienie myśliwego z Baruchowa, 
w woj. kujawsko-pomorskim. W 
ramach rozliczenia miał otrzymać 
amunicję. W mieszkaniu handla-
rza znaleziono kilkanaście luf oraz 
innych elementów broni natomiast 
w domu kupca zabezpieczyli kara-
binek snajperski z tłumikiem oraz 
około 300 sztuk nielegalnie posia-
danej amunicji. Do tej pory osoby te 
nie były notowane za przestępstwa 
kryminalne.

Obaj usłyszeli zarzuty, za które 
grozi im do 10 lat pozbawienia 
wolności. Sąd Rejonowy w Kutnie 
na wniosek prokuratury zdecy-
dował o zastosowaniu aresztu na 
3 miesiące wobec obu mężczyzn.

Sprawa jest rozwojowa. 
(dag), fot. policja

Wypadek na krajówce 

Dwie osoby poniosły śmierć na 
miejscu w wyniku zderzenia 
osobowego fiata punto z cięża-
rówką mercedes. Do wypadku 
doszło 12 października o godzi-
nie 9.30 w miejscowości Pniewo 
na drodze krajowej numer 92. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
iż kierujący fiatem, 81-letni 
mieszkaniec powiatu kutnow-
skiego nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo 
jadącej ciężarówce, prowadzonej 
przez 51-letniego mieszkańca 
Poznania. Śmierć na miejscu  
poniósł kierowca fiata punto 
oraz pasażerka, 79-letnia miesz-
kanka powiatu kutnowskiego. 
Kierujący mercedesem nie 
odniósł obrażeń.

(stop), fot. policja

Kontrabanda

137 paczek papierosów oraz 
7,5 litra alkoholu bez polskich 
znaków akcyzy zarekwirowali 
policjanci łęczyckiej komendy w 
jednym z mieszkań na terenie 
miasta. Zarzut zagrożony karą 
do 3 lat pozbawienia wolności 
usłyszał 71 – letni łęczycanin.

(stop), fot. policja

Bezdomny zmarł 
pod mostem

11 października policjanci 
zostali poinformowali o ujaw-
nionych zwłokach mężczyzny 
przy ulicy Troczewskiego pod 
mostem na rzece Ochni w 
Kutnie. Jak ustalili denatem 
okazał się 57-letni mężczyzna. 
Osoba bezdomna. Na polece-
nie prokuratury ciało zostało 
zabezpieczone w prosektorium 
kutnowskiego szpitala. Co 
było bezpośrednią przyczyną 
śmierci okaże się po wykona-
nej sekcji zwłok. 

(stop)

policyjne pościgi
Policjanci około północy pró-
bowali zatrzymać do kontroli 
drogowej nadjeżdżający po-
jazd. To nie poskutkowało. Po 
krótkim pościgu w miejscowo-
ści Bogoria Pofolwarczna na 
terenie gminy Zduny zatrzy-
mano kierowcę. Po sprawdze-
niu okazało się, że polonez, 
którym jechał został skradzio-
ny kilka minut wcześniej w 
Kutnie przy ulicy Wschodniej. 
Auto miało uszkodzoną sta-
cyjkę. W pojeździe policjanci 
znaleźli narzędzia, które 
mogły służyć do działalności 
przestępczej- łom, paralizator, 
oraz nożyce. Zatrzymanym 
mężczyzną okazał się miesz-
kaniec powiatu kutnowskiego, 
który był już wcześniej karany 
za kradzieże. 40-latek został 
przekazany kutnowskim 
policjantom. Już tego samego 
dnia po zatrzymaniu usłyszał 
zarzuty kradzieży pojazdu w 
warunkach recydywy. Sąd Re-
jonowy w Kutnie na wniosek 
Prokuratury zastosował wobec 
sprawcy środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres trzech 
miesięcy.

* * *

Za posiadanie amfetaminy, 
kradzież i prowadzenie auto 
po pod wpływem alkoholu 
odpowie 21 – latek z powiatu 
łęczyckiego zatrzymany w 
bezpośrednim pościgu po spo-
wodowaniu kolizji drogowej. 
Dzielnicowy z Rewiru Dzielni-
cowych w Łęczycy w trakcie 
pełnienia obowiązków służbo-
wych zareagował na zdarzenie 
drogowe w trakcie którego 
kierujący mazdą uderzył w 
tył osobowego cinquecento i 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Mundurowy, upewniwszy 
się, że z kierowcą osobówki 
wszystko w porządku powia-
domił dyżurnego o zdarzeniu i 
ruszył w pościg. Niezwłocznie 
dołączyli do niego policjanci 
drogówki. Kierowca mazdy, nie 
reagował na sygnały świetlne 
i dźwiękowe zobowiązujące 
do zatrzymania się, zmuszając 
innych uczestników ruchu 
do zjeżdżania na pobocze. 
Zatrzymał się dopiero kiedy 
próbując wyprzedzić radiowóz 
uderzył w jego tył. Mężczy-
zna, został przewieziony do 
komendy. Mieszkaniec powia-
tu łęczyckiego 21 – latek był 
nietrzeźwy, w organizmie miał 
2,46 promila alkoholu. Ponadto 
policjanci znaleźli przy nim 
amfetaminę.

Tragedia na torach 
W miejscowości Złotniki 
Kutnowskie na przejeździe ko-
lejowym doszło do potrącenia 
przez pociąg towarowy relacji 
Warszawa-Toruń 21-letniej 
kobiety. W wyniku tego zda-
rzenia mieszkanka powiatu 
kutnowskiego poniosła śmierć 
na miejscu. Na szlaku kolejo-
wym nie było poważniejszych 
utrudnień, ruch pociągów 
odbywał się drugim torem.

(stop)

Handlowali bronią pod Kutnem

W Zaborowie Starym, na drodze wojewódzkiej z Gostynina do Kro-
śniewic, w niedzielny ranek, przed godziną 7,  doszło do tragicznego 
wypadku, w którym zginął 21-letni chłopak - mieszkaniec pobliskiej 
miejscowości. Policja ustala przyczyny tragedii. Do zdarzenia doszło 
na prostym odcinku drogi.  – Jechaliśmy z bratem busem – mówi pan 
Stanisław spod Staroźreb koło Płocka, uczestnik zdarzenia. – Nagle 
kierowca golfa zjechał na lewy pas jezdni , jechał  prosto na nas. Brat 
próbował uciekać na pobocze. Sądziłem, że może uda się uniknąć czo-
łowego zderzenia. Niestety. Wyglądało to tak jakby celowo jechał na 
nas, jakby chciał popełnić samobójstwo.
Uderzenie było tak potężne, że busa obróciło i tyłem wpadł do rowu. 
Przednie zawieszenie wraz z kołami oderwało się. Golf, którym podró-
żował chłopak, od strony kierowcy został zmiażdżony. Policję i karetkę 
wezwali przypadkowi kierowcy. 
- Gdy wyszedłem z busa i okazało się, że nie mamy większych urazów podszedłem do golfa znajdującego się 
w pobliżu. Chciałem pomóc poszkodowanemu, ale był zakleszczony w samochodzie – opowiada pan Stani-
sław, który 25 lat pracował jako strażak. – Wyglądał strasznie. Nam życie uratował fakt, że byliśmy przypięci 
pasami. Uraz pozostanie do końca życia.
Wprawdzie wkrótce przyleciał samolot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na pobliskim 
polu, ale chłopak umarł w drodze do szpitala.
21-latek mieszkał niespełna 2 km dalej. W nocy świętował 18 urodziny brata. Najprawdopodobniej był pod wpły-
wem alkoholu. Podczas imprezy doszło do awantury, zabrał kluczyki i pojechał samochodem… w ostatnią drogę.

Tekst i fot. (dag)

Śmierć na drodze

Golf od strony kierowcy został 
zmiażdżony. 21-latek zmarł w 
drodze do szpitala
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Udanie zainaugurowały 
rozgrywki Wojewódzkiej 
Ligi Kadetek U-16 koszykarki 
MKS Kutno. We własnej hali 
pokonały po zaciętym meczu 
ŁKS KK Łódź 68:65 (18:15, 7:24, 
16:14, 27:12).

Początek spotkania należał do 
drużyny ŁKS, która objęła nieznaczne 
prowadzenie, by w połowie kwarty 
odskoczyć nawet na 6-7 punktów. Nie 
zdeprymowało to jednak kutnianek, 
które w drugich pięciu minutach 
pierwszej odsłony meczu skutecznie 
niwelowały przewagę łodzianek, by 
w końcówce kwarty po punktach 
Anny Walickiej wyjść na prowa-
dzenie. Po pierwszych dziesięciu 
minutach meczu na tablicy wyników 
widniał rezultat 18:15.

Druga kwarta spotkania niestety 
okazała się katastrofą w wykonaniu 
młodych koszykarek MKS. Zespół 
zawodził w każdym elemencie koszy-
karskiego rzemiosła. Dość powiedzieć, 
że w tej odsłonie meczu kutnianki 
zdobyły zaledwie 7 punktów przy 24 
punktach straconych. Pierwsza połowa 
spotkania zakończyła się wynikiem 
25:39.

Po przerwie młode kutnowskie ko-
szykarki ruszyły jednak do odrabiania 
strat. III kwarta rozpoczęła się od dobre-
go przechwytu i celnego rzutu rozgry-
wającej MKS Anny Walickiej. Ta partia 

spotkania mogłaby zostać uznana za 
pojedynek rozgrywających. Kutnianki 
trzecią część meczu wygrały dwoma 
punktami. Całe spotkanie przegrywa-
ły jednak nadal aż 12 oczkami (41:53).

Ostatnie 10 minut meczu należały 
już do gospodyń, które z determinacją 
i pełną wiarą w końcowy sukces rzu-
ciły się do odrabiania strat. Skutecznie 
zaczęła punktować już wcześniej 
wyróżniająca się Paulina Kacprowicz. 
Znakomite zawody rozgrywała naj-
skuteczniejsza w tym spotkaniu Anna 
Walicka. Drużyna MKS zniwelowała 
przewagę i po celnych rzutach osobi-
stych Angeliki Gabrysiak doprowa-
dziła do remisu 58:58 na 4 min.20 sek. 
do zakończenia spotkania. Po chwili 
gospodynie wyszły na prowadzenie 
60:58, ale zespół z Łodzi sprezentować 
kutniankom łatwego zwycięstwa nie 
zamierzał. Losy meczu ważyły się do-
słownie do końcowej syreny. Po bardzo 
emocjonującej końcówce koszykarki 
MKS Kutno w inaugurującej rozgryw-
ki Wojewódzkiej Ligi Kadetek U-16 
kolejce pokonały ŁKS KK Łódź 68:65.

Dla podopiecznych trenera Tomasza 
Pasińskiego było to już trzecie z rzędu 
zwycięstwo nad łodziankami. Dwa 
poprzednie odniesione zostały jednak-
że w przedsezonowych spotkaniach 
towarzyskich.

- Mecze towarzyskie traktowane są 
w charakterze treningu, natomiast w 
meczu ligowym mamy do czynienia z 
większym stresem, i dla zawodniczek 
i dla trenera. Dziewczyny mają, jak 
to mówią, motyle w brzuchu - mówi 
szkoleniowiec koszykarek MKS To-
masz Pasiński. - Łatwiej było wygrać 
poprzednie mecze także dlatego, że 
moje zawodniczki częściej trafiały spod 
kosza. Dzisiaj brakowało nam skutecz-
ności, a także zbiórek, zwłaszcza w 
pierwszej połowie. 

MKS Kutno - ŁKS KK Łódź 68:65 
(18:15; 7:24; 16:14; 27:12).

MKS Kutno: Bogdańska - 0; Chodo-
rowska - 0; Borowiecka - 6; Gabrysiak - 
12; Walicka - 27; Nowak - 1; Kacprowicz 
- 16; Woźniak - 0; Lesicka - 0; Podorska 
- 6; Zawierucha - 0.

Robert Czekalski

Sukcesem zakończył się 
start uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Krośniewi-
cach na Mistrzostwach 
Powiatu w Biegach Prze-
łajowych. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła 
dwójka reprezentantów 
szkoły – Oskar Krauze 
i Jakub Gabrychowicz. 
Oskar zajął pierwsze 
miejsce w kategorii 
gimnazjalistów, a Jakub 
Gabrychowicz wywalczył 
zwycięstwo w kategorii 
szkół ponadgimnazjal-
nych. Natomiast tuż za 
podium, bo na czwartym 
miejscu uplasowała się 
Dominika Grodecka. 

(mk-b)

Mistrzostwa w biegach 
przełajowych

Start Kutnowskich Lig 
Amatorskich 

- sezon 2012/2013

Zwycięstwo na dobry początek

Karty zgłoszeń zespołów będą przyjmowane tylko razem 
z dowodem wpłaty wpisowego. Wpłat można dokonywać 
do 5.11.12 (włącznie) na konto: Bank BGŻ 57 2030 0045 
1110 0000 0164 9340 z dopiskiem jaka liga i nazwa druży-
ny. Wysokość wpisowego w ligach amatorskich i termin 
początku rozgrywek sezonu 2012/13:

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki - 290 zł.
(miejsce rozgrywek – sala SP-6 Kutno)
Start ligi -III liga 10 listopad 2012
Liga Kobiet - 17 listopad
I liga, II liga -18 listopad 2012
Kutnowska Amatorska Liga Koszykówki - 290zł
(miejsce rozgrywek – sala SP-4 Kutno)
Start Ligi - 3 stycznia 2013roku
Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej(I i II liga) - 340zł.
(miejsce rozgrywek – sala SP-1 Kutno)
Start ligi - 24 listopada 2012 roku
Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej(ekstraklasa) - 390zł.
(miejsce rozgrywek – sala SP-9 Kutno)
Start ligi - 24 listopada 2012 roku

Policja z Gostynina ma wiele pracy z rozwydrzonymi kibicami Mazura Gostynin. Nie dość, że fani piłki nożnej nie 
potrafią kulturalnie dopingować piłkarzy śpiewając wulgarne piosenki, to jeszcze bez skrępowania piją alkohol na 
trybunach. Podchmieleni są agresywni. Po meczu dochodzi do burd na ulicach. Problem zauważyli też członkowie 
zarządu Mazura Gostynin, którzy postanowili położyć kres niesportowemu zachowaniu kibiców.

Klub Mazura Gostynin, który nie dostaje żadnej dotacji z miasta nie jest w stanie wynająć profesjonalnej ochrony. 
Policja do tej pory też ograniczała się do asekuracyjnego odprowadzania kibiców przed i po meczu. Tym razem 
zarząd klubu i policja działali wspólnie. Zarząd klubu  zdecydował o zamknięciu  trybuny pod drzewami, od strony 
ulicy Płockiej. Obrażeni kibice nie chcieli usiąść na głównej trybunie, opuścili stadion. Chcieli kibicować za bramą. 
Tam już pilnowali ich policjanci, którzy na czas meczu zostali ściągnięci z całego powiatu.

- Prosiliśmy o wsparcie komendę wojewódzką, ale uznano, że mamy sobie radzić sami – mówił nam we wto-
rek, podczas debaty o bezpieczeństwie  Dariusz Mikulski, p.o. komendanta policji w Gostyninie. -  Mamy jednak 
nagrane zachowanie kibiców podczas meczów. Wiemy, którzy kibice łamią prawo i będziemy je systematycznie 
egzekwować. Posypią się mandaty.

W sobotę gostynińscy policjanci zwarli szeregi. Przyjechało kilka radiowozów, by opanować temperament kibiców.
- Bardzo dobrze zrobił zarząd – mówią spokojni kibice, którzy przychodzą na mecze, by przeżywać emocje 

sportowe. – Działania policji już dawno powinny być bardziej zdecydowane. Gdyby dla przykładu ukarano kilku 
awanturników mandatami, inni by się zastanowili, że na stadionie nie wolno pić alkoholu – mówi pan Marek. - 
Jeżeli kibole się nie opamiętają, to może się wkrótce okazać, że mecze będą odbywać się całkowicie bez kibiców.

W przerwie meczu przedstawiciel klubu kibica z Gostynina przyszedł pertraktować z członkami zarządu, aby 
ich wpuszczono.

- Chcemy pomóc naszej drużynie, dziś nikt nie wziął alkoholu, chcemy wejść na naszą trybunę – przekonywał.
Wiesław Adamski, wiceprezes zarządu klubu był jednak konsekwentny w działaniu. Kibole też jednak nie chcieli 

ustąpić. Na główną trybunę nie przyszli, stali za bramą. Po meczu piłkarze podeszli do nich, podziękowali  za doping. 
Czy z tej lekcji kibice wyciągną wnioski i podczas następnych meczów będą kibicować kulturalnie, bez wzmacniaczy?

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Kibole za stadionem

W sobotę policja pilnowała kibiców, którzy obrażeni na 
decyzję zarządu o zamknięciu trybuny, opuścili stadion

Dwa tygodnie temu wielu kibiców bez skrępowania piło 
alkohol

pewne zwycięstwo akademików
AZS WSGK Polfarmex Kutno zdecydowanie pokonał w Przemyślu tamtejszą Polonię 85:58 (19:13, 22:11, 25:25, 19:9) 
w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn. Gospodarze równorzędnym partnerem dla kutnowskiego zespołu oka-
zali się tylko w trzeciej, remisowej kwarcie spotkania. AZS dominował od początku meczu. Akademicy zdecydowanie 
wygrali dwie pierwsze kwarty i po pierwszej połowie spotkania schodzili z boiska z przewagą siedemnastu punktów. 
Najskuteczniejszym graczem kutnowskiej drużyny okazał się Wojciech Glabas, który zdobył 15 punktów, bardzo dobrze 
zaprezentowali się również: Jakub Dłuski - 14 pkt., Szymon Rduch - 14 pkt. i Łukasz Kwiatkowski - 11 pkt. To trzecie z 
rzędu zwycięskie spotkanie podopiecznych trenera Jarosława Krysiewicza w rozgrywkach ligowych. Po niezbyt udanym 
początku i porażce w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em, zwyciężyli we własnej hali z silnym Zniczem Basket 
Pruszków oraz z UMKS-em w Kielcach. 20 października AZS podejmować będzie swojego imiennika z Poznania - AZS 
Politechnika BIG-PLUS Poznań.
Budimpex PoloniaPrzemyśl: Przewrocki - 12; Kukiełka - 10; Mikołajko - 8; J. Musijowski - 2; Zabłocki - 3; Kolowca - 5; 
Bal - 2; Wyka - 7; M. Musijowski - 9; Machowski - 0. AZS WSGK Polfarmex Kutno: Rduch - 14; Jakóbczyk - 5; Małecki 
- 9; Trepka - 2; Kwiatkowski - 11; Szwed - 7; Dłuski - 14; Mazur - 2; Bręk - 9; Glabas - 15.

rcz
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reklama

Górnik Łęczyca - Pilica Przedbórz
0-2 (0-1)

0-1 (24 min.) 0-2 (90 min.)
Górnik: Marciniak - M. Sobczak, Jarczyński, R. Czekalski, Witak - La-
skowski, Różycki, Karasiński (46 min.Olczak), Pacałowski - Pałczyński 
(68 min. Żemigała), Ziober; rezerwowi: Łopaciński, B. Sobczak, Micha-
łowski, Kubiak, Ferszt
W doliczonym czasie gry rzutu karnego nie wykorzystał Marcin Witak.
Żółta kartka Marcin Karasiński

Tabela ligowa
łódzkie » IV liga

1. KS Paradyż 27
2. Zjednoczeni Stryków  26
3. Mechanik Radomsko  24
4. Włókniarz Moszczenica  23
5. Zawisza Pajęczno  22
6. LKS Kwiatkowice  22
7. Sorento Zadębie Skierniewice  20
8. Górnik Łęczyca  19
9. Warta Działoszyn  16
10. Pilica Przedbórz  15
11. Mazovia Rawa Mazowiecka  14
12. Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 14
13. Concordia Piotrków Trybunalski 13
14. Jutrzenka Warta  10
15. Boruta Zgierz  8
16. Włókniarz Zgierz  7
17. Włókniarz Pabianice  5
18. Orlęta Cielądz  5

Najbliższa kolejka
Najbliższa kolejka 13

Pogoń - Ekolog Zduńska Wola - KS Paradyż
Zawisza Pajęczno -  Zjednoczeni Stryków
Włókniarz Moszczenica - Boruta Zgierz

LKS Kwiatkowice - Jutrzenka Warta
Pilica Przedbórz - Mechanik Radomsko

Warta Działoszyn - Górnik Łęczyca
Włókniarz Pabianice - Orlęta Cielądz

Sorento Zadębie Skierniewice - Włókniarz Zgierz
Mazovia Rawa Mazowiecka - Concordia Piotrków Trybunalski

Sobotni mecz IV-ligowego Ma-
zura Gostynin z Narwią Ostrołęka 
zakończył się bezbramkowym remi-
sem. Chłopcy dali z siebie wszystko, 
walczyli do końca, ale zabrakło 
trochę szczęścia.W pierwszej poło-
wie spotkania piłkarze Gostynina 
dominowali. Bartosz Komorowski 
dwa razy trafił w poprzeczkę. Później próbował strzelać Damian Surmak. 
Piotr Dutkiewicz dwa razy próbował zaskoczyć bramkarza gości strzałem 
z dystansu. Niewiele brakowało, by mógł cieszyć się golem. Po przerwie 
gra się wyrównała. Kilka okazji do strzelenia bramki stworzyli podopieczni 
Waldemara Figurskiego, ale też i goście kilka razy mieli wyśmienite oka-
zje. Gostynianie nie stracili gola tylko dzięki wspaniałym interwencjom 
bramkarza Roberta Ratajskiego, który w sobotę popisywał się znakomitymi 
interwencjami. Kibice nagradzali je brawami. Niestety, czasami piłkarze w 
obronie popełniali dziecinne błędy bawiąc się niepotrzebnie na swoim polu 
karnym piłką. Dwa razy takie sytuacje o mało nie skończyły się utratą gola.

- O ile w poprzednich meczach miałem wiele uwag do gry swoich pod-
opiecznych, o tyle tym  razem chłopcy zagrali nieźle – mówił po meczu 
Waldemar Figurski. – Wciąż jeszcze napastnicy nie grają jak powinni. Ale 
trzeba przyznać, że wszyscy grali ambitnie, zabrakło trochę dokładności i 
szczęścia w I połowie, by poprzeczki zamienić na bramki. W meczu nie grał 
Matusiak, którego obecność na boisku uspokaja grę w obronie.

Skład Mazura Gostynin
Robert Ratajski, Piotr Dutkiewicz, Konrad Stańczak, Arkadiusz Górecki, 

Bartosz Dutkiewicz (Michał Górecki), Piotr Wilamowski (Paweł Kowalski), 
Mateusz Ziułkowski, Hubert Jaśkiewicz, Damian Surmak (Marcin Wiśniew-
ski), Rafał Wilamowski (Mateusz Sławiński), Bartosz Komorowski.

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Dwie poprzeczki, bez 
bramki

Wyniki VII Grand prix 
Kutna 2012 w Tenisie 

Stołowym.
SZKOŁY PODSTAWOWE

Dziewczęta / Chłopcy
1.Stasiuk Ewelina  165 pkt.
1.Gawrysiak Bartosz  130 pkt.
2.Szymańska Patrycja  155 pkt.
2.Kotliński Jakub  130 pkt.
3.Stasinowska Kinga  135 pkt.
3.Kubiak Bartosz  115 pkt.
4.Stasiuk Joanna  90 pkt.
4.Wrzesiński Kacper 89 pkt.

GIMNAZJA
Dziewczęta / Chłopcy

1.Matusiak Julia  190 pkt.
1.Witczak Patryk  150 pkt.
2.Maciejczyk Patrycja  170 pkt.
2.Wrzesiński Michał  137 pkt.
3.Przybysz Edyta  135 pkt.
3.Cerzniewski Patryk  100 pkt.
4.Kruczak Patrycja  110 pkt.
4.Frys Kamil  82 pkt.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta / Chłopcy

1.Katarzyna Lewandowska  180 pkt.
1.Maciejczyk Krystian  200 pkt.
2.Magdalena Karpińska  140 pkt.
2.Łuczak Krzysztof  150 pkt.
3.Adrianna Kobus  70 pkt.
3.Przybylski Radosław  40 pkt.
4.Angelika Gorączkowska  40 pkt.
4. Popławski Damian  40 pkt.

DOROŚLI
Kobiety / Mężczyźni do 35 lat

1.Pomorska Joanna  200 pkt.
1.Skowroński Michał  185 pkt.
2.Kruczak Renata  145 pkt.
2.Maniak Paweł  150 pkt.
3.Dyczko Judyta  105 pkt.
3.Jaźdzewski Adam  110 pkt.
4.Jatczak Joanna  65 pkt.
4.Frątczak Daniel  90 pkt.

Mężczyźni powyżej 35 lat
1.Skowroński Krzysztof  155 pkt.
2.Popielarczyk Andrzej  143 pkt.
3.Włodarczyk Jacek  130 pkt.
4.Wojnarski Janusz  130 pkt.

Ze zmiennym szczęściem występo-
wały młode koszykarskie kadry AZS 
U-14 i U-13. AZS WSGK Specjalista 
Kutno (U-14) przegrał w kontrower-
syjnych okolicznościach z Księżakiem 
Łowicz 56:59 (15:11, 7:12, 18:23, 16:13). 
Najskuteczniejszymi graczami w 
kutnowskiej drużynie byli: Krzysztof 
Góral, który zdobył 19 punktów i Mar-
cel Haczyk, który uzbierał na swoim 
koncie 16 oczek.

AZS WSGK Specjalista Kutno: Wier-
cioch - 2; Mróz - 9; Ćwirko-Godycki - 8; 
Golis - 2; Haczyk - 16; Góral - 19.

Znacznie lepiej powiodło się 
zespołowi AZS WSGK Teva Kutno 
(U-13), który pokonał Księżaka Ło-
wicz 57:42 (14:14, 15:3, 16:11, 14:12). 
Najwięcej punktów dla młodych 
Akademików zdobył Urbaniak - 10, 
o jedno oczko mniej rzucił nato-
miast Popławski.

AZS WSGK Teva Kutno: Wiercioch 
- 8; Kowalski - 2; Socik - 4; Rosa - 3; Bła-
żejczyk - 2; Urbaniak - 10; Kroczek - 2; 
Urbański - 2; Kubiak - 8; Lewandowski 
- 5; Popławski - 9; Otulak - 2.

rcz

Grali młodzi Akademicy

Miejscy polegli w Otwocku
Start Otwock okazał się silniejszy i pokonał MKS Kutno 2:1 (2:1) w rozgryw-
kach III ligi piłki nożnej okręgu łódzko-mazowieckiego. Honorowego gola dla 
Miejskich zdobył w 11 minucie meczu Dawid Dzięgielewski. To kolejny dobry 
mecz w wykonaniu kutnowskiego skrzydłowego.\
Drużyna MKS prowadzenie utraciła w 33 minucie po bramce Michała Za-
paśnika. Na prowadzenie, którego już do końca spotkania nie oddał, Start 
Otwock wyszedł dwie minuty później po celnym trafieniu Patryka Pięcka. 
Gra momentami była brutalna. W 20 min. poważnej kontuzji uległ kutnowski 
obrońca Michał Borowiec. Uraz kolana, którego doznał może wykluczyć go z gry 
i treningów nawet na kilka tygodni. Defensor MKS opuścił boisko na noszach. 
W jego miejsce na placu gry pojawił się powracający do składu po kontuzji 
Adam Lipiński. To kolejne poważne osłabienie i tak mocno już przetrzebionej 
kontuzjami defensywy Miejskich. Po sobotniej porażce MKS Kutno zajmuje 7. 
pozycję w tabeli rozgrywek. Start Otwock - MKS Kutno 2:1 (2:1), 0 - 1 11’ 
Dawid Dzięgielewski, 1 - 1 33’ Michał Zapaśnik, 2:1 35’ Patryk Pięcek, Żółte kartki: 
Grzybowski, Kiwała (obaj MKS Kutno), MKS Kutno: Skrzypiec - Grzybowski, Znyk, 
Klepczyński, Borowiec (20’ Lipiński) - Dopierała (70’ Płacheta), Dylewski ( 63’ Kustra), 
Kiwała, Pałczyński (70’ Muszyński), Dzięgielewski - Lewicki.

rcz 
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Matiz joy - rok prod. 
2000, benzyna, pojemność 
silnika 0.8, przebieg 107 
tys. km.
Wyposażenie: wspomaga-
nie kierownicy, elektryczne 
szyby, centralny zamek, 
radio, tylne fotele dzielone. 
Cena: 5700 złotych

Renault thalia - rok 
prod. 2004, benzyna+gaz, 
pojemność silnika 1.4. 
Wyposażenie: 2Xpoduszka 
powietrzna, wspomaganie 
ABS, centralny zamek, 

elektryczne szyby i luster-
ka, klimatyzacja, radio. I-w-
szy właściciel. Cena: 8300 
złotych

Nissan almera - rok 
prod. 2001, benzyna+gaz, 
pojemność silnika 1.8. 
Wyposażenie: 2Xpoduszka 
powietrzna, wspomaganie 
ABS, centralny zamek, 
elektryczne szyby i luster-
ka, klimatyzacja, blokada 
skrzyni biegów, alarm. 
Cena: 11800 złotych

Renault scenic - rok 
prod. 1999, benzyna, 
pojemność silnika 2.0. 
Wyposażenie: poduszki 
powietrzne, ABS, autoa-
larm, centralny zamek, 

elektrycznie otwierane 
szyby, elektryczne usta-
wianie lusterek, klimatyza-
cja, wspomaganie układu 
kierowniczego, radioodtwa-
rzacz, , tylne fotele dzie-
lone, regulacja wysokości 
kolumny kierownicy. Cena: 
do negocjacji 

peugeot 206 - rok prod. 
2000, benzyna, pojemność 
silnika 1.4. Wyposażenie: 
4Xpoduszki powietrzne, 
wspomaganie ABS, cen-

tralny zamek, fotele z tyłu 
dzielone, radio. Gotowy 
do rejestracji. Cena: 7800 
złotych

Volkswagen pas-
sat - rok prod. 2000, 
diesel, pojemność silnika 
1.9, przebieg 195 tys. km. 
Wyposażenie: 4Xpoduszki 
powietrzne, wspomaganie 
ABS, centralny zamek, 
elektryczne szyby i luster-
ka, klimatyzacja, regulacja 
wysokości kolumny kie-
rownicy, tył fotele dzielone. 
Gotowy do rejestracji. Cena: 
13700 złotych

Fiat CC - rok prod. 1994, 
benzyna, pojemność silnika 
0.7. Wyposażenie: radio. 

Cena: 2000 złotych

Mercedes C-Classe 
- rok prod. 1995, diesel, 
pojemność silnika 2.2. 
Wyposażenie: poduszki po-
wietrzne, ABS, autoalarm, 
centralny zamek, elektrycz-
ne lusterka, regulowana 
wysokość kolumny kierow-
nicy, wspomaganie układu 
kierowniczego, szyberdach, 
tylne fotele dzielone. Cena: 
3900 złotych

Renault laguna - rok 
prod. 1997, benzyna+gaz, 
pojemność silnika 1.8. 
Wyposażenie: 2Xpoduszki 
powietrzne, wspomaganie, 
centralny zamek, regu-
lator wysokości kolumny 
kierownicy. Cena: 5300 zło-
tych, możliwość zamiany

MOTO OGŁOSzENIa

Samochody 

w rozliczeniu, 

ubezpieczenia 

na miejscu, 

kredyty

a.C. autoCenter
ul. Ozorkowskie przedmieście 41a, Łęczyca

tel. 24 721-67-67, 508-132-325

Samochody 

w rozliczeniu, 

ubezpieczenia 

na miejscu, 

kredyty

Dziennikarz Telewizji Polskiej 
Radosław Brzózka poprowa-
dził sobotni festiwal tańca, 
śpiewu i muzyki. 
Atmosfera była wyjątkowa. 
Wśród zespołów ludowych 
prezentujących się na sce-
nie – nagrodę publiczności 
przyznano Zespołowi  Pieśni 
i Tańca ze Szczawina Kościel-
nego. 
W konkursie zespołów ludo-
wych II wyróżnienie dostał 
Regionalny Zespół Ludowy z 
Sannik.
Gostynianie podczas festiwa-
lu zdobyli najwięcej nagród.  
Stowarzyszenia Aktywnych 
Kobiet z Sokołowa i Niecek 
wygrało konkurs publiczno-
ści na najładniejsze stoisko. 
Teresa Zaborowska z Gosty-
nina, która wystawiała swoje 
prace wykonane haftem 
krzyżykowym wygrała 
również konkurs na wypieki 
proponując  rogaliki babuni. 
Aleksandra Głowacka z 
Sannik zajęła trzecie miejsce 
w konkursie na gwarę. 
Nie zabrakło oryginalnych 
konkursów, chociażby na nie-
typową nalewkę z gruszki. 
Niektórzy żałowali, że trunek 
pozostał u organizatorów.

Tekst i fot. 
Dorota Grąbczewska

Od kujawiaka do oberka

reklama


