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Po raz kolejny przesunięto ter-
min ustawienia i odsłonięcia po-
piersia Władysława Andersa w 
parku miejskim w Krośniewicach. 
Popiersie ma stanąć w maju przy-
szłego roku.

Miejsce pod ustawienie pomni-
ka już przygotowano. Wiadomo, 
że na  nim stanie granitowy postu-
ment z wystającymi z mosiądzu 
makami spod Monte Casino. Na 
postumencie ustawione zostanie 
brązowe popiersie Władysława 
Andersa. Fundatorami pomnika 
jest stowarzyszenie kombatantów.

- Szkoda, że nie uda się odsłonić 
pomnika w tym roku, w 120 roczni-
cę urodzin generała Władysława Andersa – przyznaje Grzegorz Dębski, dyrektor Muzeum w Krośniewicach

(dag)

Majowy Anders

W klatkach bloków 
należących do Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w Kutnie wiszą kartki z 
ostrzeżeniami dotyczącymi 
zadłużenia lokatorów klatki 
oraz całego bloku. 

W blokach dopiero co oddanych 
zadłużenie na koniec czerwca wyno-
siło 13 tys. złotych, w starszych zaso-
bach nawet 50 tys. zł. Administrator 
ostrzegał latem, że jeśli należności nie 
zostaną uregulowane będzie odcinana 
ciepła woda, zaś koszt jej ponownego 
włączenia to wydatek 50 złotych. Teraz 
restrykcje mają być jeszcze większe.

Prezes TBS, Jacek Urbaniak przy-
znaje, że musi stosować restrykcyjne 
działania, gdyż bank, który udzielał 
preferencyjnych kredytów na budowę 
mieszkań wymaga, by zadłużenie nie 
było większe niż 5 proc.

- Na koniec czerwca mieliśmy zadłu-
żenie 8,86 proc. – mówi prezes TBS w 
Kutnie. – Informacja, że dłużnicy będą 
mieć odcinaną ciepłą wodę, poskutko-
wała. Jedni od razu zaczęli regulować 
należności, ale też byli i tacy, którzy 
przyszli, gdy restrykcje ich dotknęły.

Dziś zadłużenie spadło z 8,86 proc. 
(czyli 316 tys. zł ) do 6,84 proc. czyli 
277 tys. zł. 

- Wciąż jest najwięcej takich rodzin, 
które zalegają z czynszem za kilka mie-
siecy – razem to kwota 85 tys. złotych 

– dodaje prezes. – Gdyby udało się od-
zyskać te pieniądze, to osiągnęlibyśmy 
wymagany wskaźnik 5 proc. Zadłuże-
ni lokatorzy muszą się liczyć z tym, że 
jeśli nadal nie będą płacić, to restrykcje 
będą jeszcze bardziej dotkliwe, będą 
mieć odcinane centralne ogrzewanie. 

Lokatorzy bloków, w których wiszą 
informacje o zadłużeniu, twierdzą, że 
to nie poprawi płatności.

- Dla mnie to szokująca informacja, że 
ledwie ludzie zdążyli się wprowadzić, 
a już się zadłużają – mówi Krystyna J. z 
Kutna. – Jak płacą wszyscy to koszty się 
rozkładają równo, można gromadzić 
pieniądze na remonty, które kiedyś 
nastąpią. Jest uczciwie. Gdy ktoś nie 
płaci, to musi zapłacić drugi.

tekst i fot. (dag) Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna wyraziła 
zgodę na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w podstrefie Kutno, firmie 
Beef-Beet, która wybuduje 
ubojnię bydła. 

Tymczasem już w maju, po kolej-
nych zanieczyszczeniach środowiska 
przez ubojnię Pini Polonia, WIOŚ 
przestrzegał, że jeśli nie nastąpi 
rozbudowa Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków będzie dochodzić do degra-
dacji wód rzeki Ochni i Bzury.

Inwestor chce wybudować zakład 
o łącznej powierzchni 29 tys. metrów 
kwadratowych. W zakładzie będzie 
ubój zwierząt, rozbiór mięsa, linia do 
pakowania próżniowego oraz duża 
chłodnia. Wartość inwestycji to ok. 70 
mln złotych. Właściciel firmy dekla-

ruje, że zatrudni minimum 105 osób.
Przypomnijmy, że w czerwcu 

mieszkańcy ulicy Bohaterów Walk 
nad Bzurą, ulicy Górnej i Psurza skła-
dali protest do prezydenta miasta i 
starostwa przeciwko budowie ubojni 
bydła. Podkreślali, że budowa kolej-
nego zakładu stwarzałaby jeszcze 
większe zagrożenie dla środowiska i 
uciążliwości dla normalnego funkcjo-
nowania okolicznych mieszkańców.

Zagrożenia widzą też inspektorzy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Skierniewicach, 
którzy już w połowie maja pisali do 
prezydenta, że możliwości techniczne 
oczyszczania ścieków w Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków skończyły się. 

- Lokalizowanie kolejnych zakła-
dów w strefie przemysłowej oznacza 
wzrost ilości dopływających ścieków 
do oczyszczalni oraz zwiększenie 
ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
– mówi Jacek Myśliński, kierownik 
WIOŚ, oddział w Skierniewicach. 

- Zakończona modernizacja oczysz-
czalni dotyczyła oczyszczenia dodat-
kowej ilości ścieków z Pini i nie two-
rzy żadnej rezerwy technologicznej. 
Konieczna jest zatem jak najszybsza 
kolejna rozbudowa GOŚ o kolejny 
węzeł biologiczny i modernizację 
gospodarki osadowej.

Zdaniem kierownika przyjęcie 
dodatkowych ilości ścieków przed 
przeprowadzeniem rozbudowy spo-
woduje, że oczyszczalnia przestanie 
prawidłowo funkcjonować, będą 
przeciążenia i ścieki z terenu miasta 
będą bez należytego oczyszczenia 
trafiać do Ochni i Bzury.

GOŚ opracowuje dokumentację 
na rozbudowę oczyszczalni. Liczy 
na unijną dotację, ale procedury na 
pewno potrwają długo. Tymczasem 
znając tempo budowy włoskiego in-
westora zakład za rok będzie gotowy, 
by rozpocząć produkcję.

tekst i fot. (dag)

Pomimo protestów 
będzie ubojnia bydła

Protesty mieszkańców przeciw ubojni na niewiele się zdały...

Restrykcje wobec dłużników

Na zdjęciu Jacek Urbaniak, 
szef kutnowskiego TBS

Na osiedlu mieszkańcy mówią o sposobach administracji w 
walce z zadłużeniem

Od czwartku w czytelni Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kutnie można oglądać 
drugą część wystawy z cyklu “Barwy kutnowskie-
go sportu”, poświęconą Związkowemu Klubowi 
Sportowemu “Kutnowianka”.

Harcerski Klub Sportowy “Kutnowianka” po-
wstał w 1922 roku. W tym samym roku drużyna 
piłkarska klubu odniosła swoje pierwsze zwycię-
stwo w meczu przeciwko Makabi Włocławek. 
“Kutnowianka” pomimo historyczno-ustrojowych 
perturbacji odradzała się jak Feniks z popiołów 
pod różnymi nazwami (np. Budowlani Kutno) i pod 
różnorakim patronatem. Wśród znacznej części 
mieszkańców grodu nad Ochnią miała wiernych kibiców jako rdzennie miejski 
klub. Jej siedziba usytuowana była tuż nad rzeką przepływającą przez centrum 
Kutna. “Kutnowianka” to nie tylko drużyna piłkarska, lecz także sekcje strzelec-
twa sportowego, podnoszenia ciężarów i wiele innych, w których na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat trenowali i startowali miłośnicy sportu zrzeszeni w klubie.

W 1993 roku w wyniku połączenia “Kutnowianki” z Klubem Sportowym 
“Stal” powstał Miejski Klub Sportowy “Kutno”. 

Z bogatą historią “Kutnowianki” zapoznać się warto, oglądając wystawę 
w Dziale Zbiorów Regionalnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kutnie. Ekspozycja zawiera archiwalne dokumenty, fotografie i proporce.

Następna wystawa z cyklu “Barwy kutnowskiego sportu” będzie poświęcona 
Klubowi Sportowemu “Stal” Kutno.

tekst i fot. rcz

“Kutnowianka” z grodu 
nad Ochnią
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reklama

Budowa autostrady przebiegającej przez powiat kutnowski powoli 
dobiega końca. Niestety, po budowniczych zostały dziurawe lokalne 
drogi, których teraz nie ma kto naprawić. Jedna z firm budujących 
autostradę ogłosiła upadłość. 

- Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji – przyznaje Mirosław Ruciń-
ski, członek zarządu powiatu kutnowskiego. – Mieliśmy z Poldimem 
porozumienie, że naprawią 11 odcinków dróg powiatowych, łącznie 
ok. 20 km. Po upadłości sytuacja się zmieniła. Teraz roszczeń możemy 
dochodzić w sądzie, jako jeden z wielu wierzycieli.

Starostwo oszacowało, że koszt naprawy zniszczonych dróg to ok. 2 
mln złotych. Wiadomo, że takich pieniędzy w kasie samorządu nie ma. 
Sądowe dochodzenie roszczeń też będzie długotrwałe, na końcu może 
się okazać, że na pokrycie kutnowskich roszczeń syndykowi masy 
upadłościowej nie starczy pieniędzy.

- Przed zimą postaramy się w miarę możliwości zabezpieczyć naj-
gorsze odcinki dróg, ustawimy oznakowanie – mówi M. Ruciński. – W 
skrajnych przypadkach będą konieczne wyłączenia odcinków dróg z 
ruchu, zorganizujemy objazdy.

Po dziurawej drodze powiatowej Młogoszyn - Łęki Kościelne jeździ 
się fatalnie.

- Interweniowałem zarówno u wójta Tomasz jakubowskiego jak i u 
Mirosława Rucińskiego, członka zarządu powiatowego – mówi Jerzy 
Antosik,  sołtys Łęk Kościelnych. – Droga wygląda makabrycznie. 
Gdy jadą dwa samochody, nie sposób ominąć głębokich dziur. Wiele 
osób już uszkodziło samochody. Wkrótce  Wszystkich Świętych, a droga 
prowadzi do cmentarza. Żeby chociaż ktoś  wypełnił dziury, by ludzie 
mogli bezpiecznie dojechać na groby najbliższych.

Autostradę w okolicach Młogoszyna buduje firma Sando oraz upadły 
Poldim. Feralny odcinek należał do Poldimu.

- Z pismami o naprawę drogi zwróciłem się zarówno do Sando jak i do 
starostwa – mówi Tomasz Jakubowski, wójt gminy Krzyżanów.- Na 
razie nie mam dobrych wiadomości. 

Mirosław Ruciński, członek zarządu starostwa zapewnia, że od dzisiaj 
rozpocznie się łatanie największych wyrw, by ludzie mogli bezpiecznie 
dojechać do cmentarza.

(dag)

- Siostra mieszka w Rudzie Ślą-
skiej i mówi, że u nich nie ma 
takiego pyłu jak u nas –  słyszymy 
od pani  Jadwigi, jednej z lokatorek 
domu położonego blisko składu 
węgla.  - Firma Barter obiecała 
nam, że do 30 czerwca tego roku 
powstaną ekrany. Skończyło się 
niestety na obiecankach. Jesteśmy 
lekceważeni i naprawdę mamy tego 
dosyć. Jeżeli w najbliższym czasie  
nie będzie skutecznych działań 
zmierzających do tego, że życie tu 
choć trochę się poprawi, to będzie-
my protestować. Jesteśmy w stanie 
zorganizować sporą manifestację. 
Pójdziemy do urzędu, zablokujemy 
ruchliwe trasy. 

Najbardziej narzekają na działal-
ność składu węgla lokatorzy daw-
nych bloków kolejowych, którzy 
mieszkają kilkadziesiąt metrów od 
składowiska węgla. 

- Nasze życie zamieniło się w pie-
kło – mówią zgodnie. –  Cała okolica 
pokryta jest czarnym pyłem: ławki, 
bloki, drzewa, kwiaty. Koszmar. 

Czasami to lepiej nie wychodzić 
z domów. Po kilkuminutowym 
spacerze człowiek wraca czarny 
do domu. O wywieszaniu prania 
można zapomnieć. 

–  Kto nam wróci zdrowie, prze-
cież od ponad roku wdychamy 
węglowy pył – pyta Jerzy Kiesz-
kowski.

Marzena Szwaczko zapewnia, że 
ekrany niedługo zostaną założone. 

- Ich ustawianie przeciągnęło się 
w czasie, bowiem napotkaliśmy na 
trudny grunt. Ze względu na dużą 
wysokość litych ekranów koniecz-
ne jest ich głębokie posadowienie. 
Obecnie jesteśmy na etapie wyłania-
nia wykonawcy, który podejmie się 
tego zadania - mówi.

Wójt Zdzisław Kostrzewa przy-
znaje, że skład węgla stanowi dużą 
uciążliwość dla okolicznych miesz-
kańców. 

-  Może należałoby, aby Barter 
przeniósł mieszkańców do lokali 
znajdujących się w budynku dawnej 

cukrowni - zastanawia się wójt.
- Liczymy, że ekrany rozwiążą 

problem uciążliwości naszego 
sąsiedztwa i nie będzie potrzeby 
przenoszenia lokatorów do po-
mieszczeń biurowych – dodaje M. 
Szwaczko. - Poza tym 

wszystkie sortowniki pracujące 
na placach w Ostrowach posiadają 
systemy zraszające, które mają na 
celu zmniejszenie zapylenia pod-
czas procesu sortowania węgla. 
Wystąpiliśmy o zwiększenie limitu 
poboru wody z przeznaczeniem 
na zraszanie ciągów komunika-
cyjnych.

Zmieniliśmy system układania 
hałd. Nasza firma zaopatruje po 
preferencyjnych cenach budynki  
użyteczności publicznej w Ostro-
wach, wydaje węgiel w ramach 
rekompensaty za  uciążliwe są-
siedztwo, płaci terminowo podatki, 
planuje nowe inwestycje, będzie 
zwiększać zatrudnienie.

Tekst i fot. 
Dorota Grąbczewska

Dziurawy problem po 
autostradziePod Kutnem jak 

na Śląsku
Jerzy Antosik, sołtys Łęk Kościelnych ubolewa nad stanem 
jezdni powiatowej po budowniczych autostrady, którzy 
zniszczyli drogę

Ogromny skład węgla w Ostrowach zlokalizowany blisko mieszkalnych domów stał się 
prawdziwym utrapieniem okolicznych mieszkańców. Do dziś nie postawiono obiecanych 
już dawno temu ochronnych ekranów, które choć trochę miały zniwelować uciążliwe 
pylenie. Horror mieszkańców zdaje się nie mieć końca. Nawet krótki spacer sprawia, że 
ludzie wyglądają jak górnicy powracający z urobku.

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na skład węgla. Nawet jabłka są czarne.
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Kutnowskie PKS na zakręcie
Ważą się losy dalszego funkcjonowania PKS w Kutnie, 
jako spółki powiatu kutnowskiego. Prezes Dariusz 
Kołodziej już w lipcu zwrócił się do zarządu powiatu, by 
podjęto strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy. 

W środę radni powiatowi zdecy-
dują czy sprzedać PKS czy dokładać 
co roku do działalności przedsię-
biorstwa. Samorząd Kutna do funk-
cjonowania komunikacji miejskiej 
dokłada ok.  5 mln zł rocznie. Za-
rząd powiatu chce szukać inwestora 
branżowego, który by kupił firmę, 
dał gwarancję zatrudnienia dla 
pracowników, gwarancję obsługi 
wskazanej sieci komunikacyjnej 
przez 5 lat oraz przedstawił pakiet 
inwestycyjny. 

- Sytuacja finansowa PKS jest zła, 
ale nie jest jeszcze tragiczna – tłu-
maczył na komisjach prezes PKS, 
Dariusz Kołodziej. – Trzeba jednak 
jak najszybciej podjąć konkretne 
decyzje, bo ich brak będzie oznaczać 
rosnące zadłużenie i ograniczanie 

działalności firmy z niekorzyścią 
dla mieszkańców mniejszych miej-
scowości, gdzie autobusy nie będą 
dojeżdżać. Jeśli będziemy tylko cze-
kać, to za rok sytuacja będzie jeszcze 
gorsza. Póki firma nie ma dużych 
strat nie powinno być problemów ze 
znalezieniem nabywcy. Bankruta z 
długami i zdekapitalizowanym ma-
jątkiem nikt nie kupi, a w regionie 
powstanie biała plama.

Od 3 lat PKS Kutno jest spółką 
starostwa. Do tej pory samorząd 
powiatowy nie dokładał do PKS. 
Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. 
Rosnące koszty zakupu paliwa, 
które w ciągu 2 lat wzrosły o 15 i 20 
proc., wzrost kosztów ubezpiecze-
nia autobusów z 790 do 1575 zł od 
sztuki, konieczność wykupu viaToll 

(system poboru opłat drogowych) 
– po 7 tys. zł miesięcznie, do tego 
malejąca wciąż liczba pasażerów, 
konkurencja busowa wdzierająca 
się na opłacalne linie sprawia, że 
przychody maleją. 

- Przychody z usług pasażerskich 
to tylko 5 mln zł, drugie tyle po-
zyskujemy z innych działalności 
(stacja kontroli pojazdów, stacja 
CPN z której korzysta MZK i kilka 
kutnowskich firm, sklep motoryza-
cyjny, dochody z parkingowania ti-
rów) i tylko dzięki temu udawało się 
związać koniec z końcem, ale to już 
nie wystarcza  – wyjaśnia Dariusz 
Kołodziej.  - Konkurencja busowa 
obsługuje tylko linie opłacalne, do 
mniejszych miejscowości wcale 
nie dojeżdża.  My wciąż mamy na 
względzie potrzeby mieszkańców. 
Dojeżdżamy do mniejszych miej-
scowości, choć tam pasażerów nie-
wielu.  Kursy nierentowne finansu-
jemy z tych, które przynoszą zyski.

Wprawdzie do niedawna PKS nie 

generował zadłużenia, ale pienię-
dzy na zakup nowych autobusów 
już od kilku lat nie ma. Koszt zaku-
pu busa to wydatek ok. 250 tys. zł, 
autobusu 500-800 tys. zł.

Na koniec 2011 roku PKS Kutno 
miało stratę 153 tys. zł, teraz strata 
wynosi ponad 400 tys. zł. Jak poli-
czył prezes PKS w 2013 roku będzie 
musiał znaleźć ok. milion złotych, 
by zbilansować firmę, a to jest w 
obecnych realiach i dobie galopują-
cych cen niemożliwe. Albo powiat 
dofinansuje działalność, albo za 
2-3 lata PKS będzie musiał być po-
stawiony w stan upadłości zgodnie 
z polskim prawem, bo długi będą 
zbyt duże.

- Przygotowując firmę do sprze-
daży, w specyfikacji przetargowej  
zapiszemy, że firma przystępująca 
do przetargu będzie musiała dać 
gwarancję prowadzenia działal-
ności komunikacji publicznej i 
obsługi wskazanej sieci, gwarancje 
zatrudnienia i pakiet inwestycyjny 

– podkreśla  Krzysztof Wacław 
Dębski, dyrektor Wydziału Nad-
zoru Właścicielskiego w starostwie 
powiatowym. 

Radni powiatowi pytali też czy 
sprzedaż PKS wraz z gruntami w 
centrum miasta to na pewno dobra 
inwestycja?

- Grunty nie są własnością sta-
rostwa, lecz skarbu państwa – wy-
jaśniał dyrektor. – PKS jest tylko 
wieczystym dzierżawcą nierucho-
mości. 

Za przykład dobrze przeprowa-
dzonej prywatyzacji  podawano 
sprzedaż Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej przez samorząd 
Kutna. 

Do kasy miasta wpłynęło 28 mln 
złotych, a nabywca ECO doskonale 
sobie radzi inwestując w rozbudowę 
sieci ciepłowniczej. Ceny energii 
cieplnej też są dużo niższe niż w 
innych miastach, z korzyścią dla 
mieszkańców.

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Strzelali, rzucali granatem, napełniali 
worki z piaskiem i budowali umocnienia, 
szukali min, rozstawiali namioty - mło-
dzież wykonująca te wszystkie zadania 
chwaliła zorganizowaną po raz pierw-
szy przez Muzeum im. Jerzego Dunin 
–Borkowskiego w  Krośniewicach i 
Łódzki Dom Kultury grę terenową, 
która w niekonwencjonalny sposób 
pogłębiła wiedzę uczestników na temat 
armii generała Andersa.

- To była bardzo fajna impreza – mówią 
gimnazjalistki Aleksandra Wiśniewska i 
Kinga Gruba z Zespołu Szkół w Krośniewicach. 

Po trudach gry terenowej na wszystkich czekała wojskowa gro-
chówka. W kategorii gimnazjów najwięcej punktów zdobyła grupa z  
Gimnazjum im. W. Andersa w Ostrowach (127 pkt.), opiekun Renata 
Tokarska. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum im. rodziny Rembieliń-
skich w Krośniewicach (125 pkt.) opiekun Jacek Postolski

Trzecie Gimnazjum im. rodziny Rembielińskich w Krośniewicach 
(116,5 pkt.) opiekun Renata Bulewicz Garstka

W kat. szkół podstawowych wygrał zespół z SP nr 1 w Krośniewi-
cach (121,5 pkt.) opiekun Małgorzata Pęgowska Zięba

Drugie miejsce SP nr 1 w Krośniewicach (113,5 pkt.) opiekun To-
masz Sobczak, trzecie SP im. gen. W. Andersa w Nowem (111 pkt. ) 
opiekun Grażyna Sobczyk

Tekst i fot. (dag)

PKS w Kutnie zmaga się z rosnącym zadłużeniem

Samorządowcy pytali prezesa o szczegóły planowanej sprzedaży 
przedsiębiorstwa

Terenowa gra w Krośniewicach
reklama
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Kierowca 
ciężarówki  
twierdzi, 
że starsza 
pani chciała 
popełnić 
samobójstwo >

powiat łęczycki

reklama

Starsza mieszkanka 
Łęczycy rzuciła się wprost 
pod koła mojej ciężarówki - 
to wersja kierowcy.

Bzdura - twierdzi małżonek 
poszkodowanej w wypadku na 
ul. Ozorkowskiej Przedmieście 
w Łęczycy.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
w południe. Wjazd do Łęczycy, 
od strony Łodzi, był utrudnio-
ny. Tuż za ul. Dworcową piesza 
- zdaniem sprawcy wypadku 
- chciała targnąć się na swoje ży-
cie, rzucając się pod ciężarówkę. 

- Na hamowanie było już za 
późno - usłyszeliśmy od kierow-
cy pojazdu na zgierskich nume-
rach rejestracyjnych. 

Karetka, policyjne auta i sa-
mochód straży miejskiej, które 
stały na ulicy, praktycznie spa-
raliżowały ruch na Ozorkow-
skim Przedmieściu. Na krajowej 
jedynce tego dnia korki spo-
wodowane wypadkiem liczyły 
kilkaset metrów. Wyjaśnianie 
okoliczności wypadku trwało 
prawie godzinę. 

Zrozpaczony małżonek star-

Nasz ubiegłotygodniowy 
artykuł, w którym 
opisaliśmy nietypową 
inicjatywę radnego 
Koperkiewicza związaną 
z planami obniżki 
płac najbogatszym w 
samorządzie i spółkach 
podległych miastu i 
starostwu, odbił się 
głośnym echem w całym 
regionie. 

- Nie zrezygnowałem z po-
mysłu i na najbliższej sesji będę 
się domagał debaty na temat 
wysokich zarobków niektórych 
osób. Chodzi m.in. o szefów 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, burmistrza, jego za-
stępcy, urzędników - wymienia 
Zenon Koperkiewicz. - Oczywi-
ście, że taka dyskusja nie będzie 
w smak tym osobom, które co 
miesiąc zgarniają niezłą pensję. 
Wiem jednak, że popierają mnie 
zwykli mieszkańcy Łęczycy, któ-
rym żyje się coraz gorzej. 

W redakcji odebraliśmy wiele 
telefonów od naszych Czytelni-
ków, którzy przyznali, że pensje 
uprzywilejowanej grupy osób są 
zbyt duże w porównaniu z mizer-
nymi dochodami mieszkańców. 

Zgodnie z obietnicą podajemy 
roczny dochód niektórych kie-
rowników jednostek organiza-
cyjnych gminy, powiatu, dyrek-
torów szkół, radnych miejskich i 
powiatowych. 

Lidia Zięba, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Łęczycy, 
dochód ponad 76 tys. zł.

Teresa Kubas, dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Łęczycy, 

dochód ponad 71 tys. zł.
Elżbieta Wencel, dyrektor 

Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Łęczycy, 
dochód ponad 82 tys. zł. Ryczałt 
radnej - prawie 9 tys. zł.

Joanna Wdowiak, dyrektor I 
LO w Łęczycy, dochód prawie 
70 tys. zł.

Jerzy Szymczak, dyrektor Ze-
społu Placówek Edukacyjno-Wy-
chowawczych w Łęczycy, dochód 
prawie 75 tys. zł.

Wanda Lepczak, dyrektor 
gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Łęczycy, dochód ponad 88 tys. zł. 

Ryszard Ziarkowski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr3 w Łęczy-
cy, dochód ponad 80 tys. zł. 

Bogumiła Wójtowicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr4 w Łęczy-
cy, dochód ponad 85 tys. zł. 

Wojciech Frankowski, dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Łęczycy, 
dochód ponad 108 tys. zł.

Barbara Ulężałka, radna po-
wiatowa i wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu, dochód ponad 
152 tys. zł.

Robert Małolepszy, zastępca 
wójta gminy Łęczyca, dochód 
ponad 85 tys. zł.

Renata Wilińska, skarbnik 
powiatu, dochód ponad 86 tys. zł. 

Aniela Głodek, kierownik Wy-
działu Architektury i Budownic-
twa w starostwie powiatowym w 
Łęczycy, dochód ponad 60 tys. zł.

Renata Lepalczyk, radna po-
wiatu łęczyckiego, sekretarz gmi-
ny Piątek, dochód ponad 95 tys. zł. 

Iwona Porczyńska, kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łęczycy - dochód 
roczny ponad 63 tys. złotych.

Paweł Kulesza, przewodni-
czący Rady Miasta w Łęczycy, 
dochód prawie65 tys. zł. Dieta 
radnego - prawie 12 tys. zł

(stop)

Radny stał się wrogiem 
zamożnych, ale ludzie go 
chwalą

Na najbliższej sesji radny Koperkiewicz zamierza rozmawiać 
o zamożności niektórych osób

Próba samobójstwa na 
obrzeżach Łęczycy?

Mąż poszkodowanej w rozmowie z policjantem. Nie wierzy w 
wersję sprawcy

Czy piesza rzuciła się wprost 
pod ciężarówkę? Na szczęście 
karetka szybko przyjechała 
na miejsce wypadku

szej pani, która rzekomo 
chciała popełnić samobój-
stwo, nie dał wiary w zezna-
nia kierowcy ciężarówki.

- To nie-
prawda. Jak 

w ogóle może przyjść do głowy 
takie tłumaczenie. Na pewno 
jechał za szybko. To tym bardziej 
bulwersujące, bo do wypadku 
doszło na przejściu dla pieszych 
- twierdzi mąż poszkodowanej. 
- Mieszkamy niedaleko. Zanie-
pokoiłem się tym, że żony nie 
ma długo w domu. Wyszła - jak 
mówiła -  tylko na chwilkę do 
rodziny. Czułem, że stało się coś 
złego. Na miejscu, przy ulicy, 
zobaczyłem parasolkę żony. 
Już wiedziałem, że doszło do 
wypadku. 

- Za wcześniej jest mówić, kto 
zawinił. Wyjaśniamy także to, 
czy do potrącenia pieszej doszło 
na pasach - usłyszeliśmy od 
funkcjonariusza.

Jak się dowiedzieliśmy życiu 
poszkodowanej, która została 
przewieziona do miejscowego 
szpitala, nic nie grozi. 

tekst i fot. (stop)
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Rozpoczął się remont schodów głównej poczty w Łęczycy. Od wielu lat raziły swoim wyglądem. W ubie-
głym tygodniu robotnicy skuli odpadający beton i wyrównali stopnie. Pozostaje tylko pokrycie schodów 
antypoślizgowym materiałem. 

(stop)

Przy ul. Szkolnej w Witoni rozrosły się topole, które ze względu na 
bliską odległość od linii energetycznych już dawno powinny zostać 
wycięte. Wacław Stańczyk, którego dom znajduje się zaledwie kilka-
dziesiąt metrów od drzew, codziennie obserwuje jak gałęzie topól 
szorują po liniach wysokiego napięcia. Niedawno doszło do zwarcia i 
pożaru. Pan Wacław - gminny prezes PSL - postanowił działać. 

Powiadomił energetyków, że sprawą zainteresuję wicepremiera 
Waldemara Pawlaka.

- Powiedziałem to z ironią. Mam już dość bezczynności służb, które 
ignorują problem. Ulicą Szkolną, przy której rosną te topole i przebie-
gają linie energetyczne, chodzą uczniowie, rodziny. Chyba nikt nie 
chce tego, aby doszło do tragedii - mówi prezes.

Wacław Stańczyk, choć dobrze zna wicepremiera, zapewnia, że 
nigdy nie wykorzystywał tej znajomości. 

- Jest wiele spraw lokalnych, które wymagają szybkiego rozwiązania. 
Ale to byłoby niepoważne, by zgłaszać to od razu samej górze. Musi-
my sobie radzić na miejscu sami. Mam nadzieję, że topole zostaną w 
najbliższym czasie wycięte - słyszymy.

My również mamy taką nadzieję. Oby tylko nie trzeba było dzwonić 
do prezydenta. 

(stop)

W Łęczycy brakuje miejsc parkingowych. Kierowcy, którzy znajdą 
wolne miejsca, niestety parkują samochody jak popadnie. Zastawiają 
przejścia dla pieszych. Nie ma się co dziwić, że dochodzi do spięć. Na 
zdjęciu zastawiony autami chodnik przy ul. Zachodniej - naprzeciw 
szpitala. 

(stop)

- Pani mecenas powiedziała 
mi, że mam dużą szansę, 
by wygrać i udowodnić 
wymiarowi sprawie-
dliwości błąd. Nie pod-
dam się, choć wiem, że 
będzie ciężko - mówi 
pan Józef.

Sprawa budzi emo-
cje. Rolnik wciąż prze-
żywa dzień w którym 
- jak sam twierdzi - 
niesłusznie usłyszał 
zarzut prowa-
dzenia 
cią-

g n i -
ka po pi-

ja-

nemu.
- Od 

w i e l u 

lat mamy zatargi z sąsia-
dami. Tego dnia sąsiedzi 

z kijami wbiegli na 
moje pole. Straszyli 

mnie. Często do-
chodzi pomiędzy 
nami do kłótni, ale 
wtedy byli bardzo 
nieprzyjemni. Zde-
nerwowałem się i 
poszedłem do przy-
jaciela. Nie ukry-

wam, że trochę 
u niego 

wy-
p i -

łem. Gdy wracałem do domu za-
trzymał mnie policyjny patrol. 
Kazali mi dmuchać w balonik a 
później usłyszałem, że po pijaku 
jechałem ciągnikiem - wspomina 
Józef Olejniczak.

Gospodarz usłyszał wyrok: 900 
złotych grzywny i utrata prawa 
jazdy na okres 2 lat. 

- Nie mogę się z tym pogodzić. 
Przecież policjant, który w tej 
sprawie składał zeznania powie-
dział, że nie widział jak prowa-
dziłem ciągnik. Nie ma żadnych 
dowodów, są tylko kłamstwa. 
Zostałem najzwyczajniej w świe-
cie pomówiony - twierdzi nasz 
Czytelnik. - Prokuratura i sąd 
całkowicie zawierzyły zezna-

niom sąsiadów. Mnie nikt 
nie uwierzył. Jak będzie 

trzeba to napiszę do mi-
nistra sprawiedliwości. 
Jestem rolnikiem. Jak 
mam wykonywać swój 
zawód, jeżeli nie mogę 
jeździć ciągnikiem.

J. Olejniczak czeka na 
odpowiedź Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Do 
sprawy powrócimy.

tekst i fot. (stop)

Nietypowe zgłoszenie. 
Do wicepremiera Pawlaka 

w sprawie topól

Wacław Stańczyk, prezes gminny PSL w Witoni, domaga się 
ścięcia topól rosnących zbyt blisko linii energetycznych

Piesi kontra kierowcy

Na pocztę po nowych schodach

W Nowym Gaju dzieją 
się dziwne rzeczy
Czy można zabrać komuś prawo jazdy za to, że szedł podchmielony wiejską drogą? 
Można. Józef Olejniczak z Nowego Gaju pod Łęczycą twierdzi, że właśnie za to został 
ukarany. Zapewnia, że skieruje niedługo skargę na policję, prokuraturę i sąd. Kilka dni 
temu w swojej sprawie napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Józef Olejniczak pokazuje 
dokumenty w jego sprawie. 
Na jednym z nich policjant 
poświadcza, że nie widział 

pana Józefa jadącego 
ciągnikiem
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HUBERTUS - już w najbliższą sobotę
Podajemy dokładny program imprezy

Kościół O.O. Bernardynów w Łęczycy
9.00 – 9.45 – Msza Św. Hubertowska
9.45 – 10.00 – Przemarsz uczestników mszy korowodem ulicami 
miasta na Plac T. Kościuszki 1 w Łęczycy
Plac T. Kościuszki 1
godz.10.00 – uroczyste rozpoczęcie Hubertusa, odegranie sygnału 
myśliwskiego „Uwaga wszyscy”,
„Powitanie” – rozpoczęcie święta, powitanie gości, zaproszenie do 
wzięcia udziału w prezentacjach
i w konkursach. Przedstawienie programu święta, ślubowanie, wrę-
czenie medali
godz.10.00 – 13.00 – Blok zabaw i konkursów ekologicznych reali-
zowanych w ramach „Hubertusa
Łęczyckiego – projekt „Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej, jako 
forma edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
godz.10.00 – 13.00 – pokaz kowalstwa (wykuwanie podków dla koni)
godz.10.30 – Występ zespołu sygnalistów „Hubertusy” ze Świnic 
Warckich
godz.10.40 – Prezentacja ras psów myśliwskich: dzikarze, jamniki, 
aportery, płochacze, psy dowodne
(Polska, Czechy)
godz.11.00 – 13.00 – Stowarzyszenie Branżowe Grzybów Uprawnych 
w ramach kampanii „Ja, pieczarka”
zaprasza na wielką patelnie pieczarek
godz. 11.10 – Prezentacja ptaków łowczych
godz.11.25 – prezentacja ras psów myśliwskich (wyżły: niemiecki, 
weimarski, węgierski, włoski, seter
irlandzki, gordon seter, pointer)
godz.11.45 – Prezentacja wabienia jeleni
godz.11.55 – Prezentacja psów myśliwskich ras polskich – charty, 
ogary, gończy polski, oraz gończe,
tropowce, posokowce
godz.12.50 –Koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej w Łęczycy
godz.13.45 – Uroczysty przemarsz na Pola Tumskie, za zabytkowym 
parkiem w Łęczycy
Okolice Ratusza
godz.9.00 - 18.00 – wystawa samochodów terenowych 4x4
Pola Tumskie
godz.14.15 – 15.30 – jazda testowa samochodów terenowych Pola 
Tumskie
godz.14.00 – Historyczny przekrój „Koń w epokach”
godz.14.15 – Kadryl konny, pokazy konne
godz.14.30 – Gonitwa konna za lisem
godz.15.00 –Pokazy pracy psów myśliwskich i ptaków łowczych
godz.15.15 – Rozpoczęcie „Jesiennego Rajdu Św. Huberta”
godz.15.30 – Zwiedzanie Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie połą-
czone z koncertem muzyki myśliwskiej –
Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki w Łodzi,
solistka –Katarzyna Pisarek – sopran
Zespół Sygnalistów „Hubertusy” ze Świnic Warckich
godz.17.00 – Przyjazd na ognisko do Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Arkona” w Marynkach

Rozpoczęły się prace remontowe 
wschodniej części murów łęczyckiego 
zamku - od strony drogi krajowej nr 1. 
Polegają m.in. na wykonaniu fug w licu 
zewnętrznym i wewnętrznym wraz z 
uzupełnieniem ubytków cegieł, naprawie 
grzbietu murów obwodowych, przemu-
rowaniu i zabezpieczeniu grzbietu muru 
obwodowego przed powtórnym zniszcze-
niem. Naprawa murów w końcu zapewni 
bezpieczeństwo osób przebywających w 
ich pobliżu. Remont murów przeprowa-
dzany jest w ramach projektu „Przy-
wrócenie dawnej świetności Łęczyckiej 
Starówce sposobem na poprawę wa-
runków życia mieszkańców”, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

(stop)

Zamkowe mury nareszcie 
remontowane

Do urzędu gminy w 
Łęczycy trafiła skarga na 
Annę Zarębską, kierownik 
miejscowego GOPS. 
Zarzuty są na tyle poważne, 
że sprawę bada specjalna 
komisja nadzorowana przez 
wójta Andrzeja Wdowiaka.

Niedawno w sali konferen-
cyjnej urzędu gminy odbyło się 
posiedzenie Komisji Porządku 
Publicznego, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Oświaty i Kultury 
Rady Gminy w Łęczycy na którym 
został omówiony temat złożonej 
przez Wojciecha Szymańskiego 
skargi. Konkretne decyzje jeszcze 
nie zapadły. Skarżący szefową 
łęczyckiego GOPS liczy na to, że 
nadzorujący pracę ośrodka do-
patrzą się uchybień i ukażą Annę 
Zarębską.

- Przez swoją stronniczość zniszczyła 
mi życie - uważa Wojciech Szymański. 
- Wraz z pracownicą dopuściła się oszu-
stwa oraz manipulacji. GOPS udzielał 
zasiłku i pomocy dla mojej byłej żony 
- wtedy jeszcze byliśmy małżeństwem 
- wpisując w akta, że jest jedyną żywi-
cielką rodziny. Jest to 
kłamstwo. To ja przez 
cały czas pracowa-
łem. Ponadto kie-
rownik Zaręb-
ska skierowała 
do prokuratury 
doniesienie, że 

znęcam się nad rodziną. Wielokrot-
nie informowałem GOPS o moich 
mieszkaniowych problemach. Po 
zakończeniu sprawy rozwodowej - bez 
orzekania o winie - wyprowadziłem 
się z własnego domu i mieszkam u 
brata. Po prostu nie sposób było tam 
wytrzymać. Była małżonka wymyśla 
o mnie niestworzone historie a kierow-
niczka GOPS to wszystko potwierdza. 

W pewnym momencie poczułem się 
bezsilny, załamałem się i popadłem 
w depresję. Najbardziej szkoda mi 
3-letniego synka. Moim zdaniem 
synek nie ma należytej opieki, po 
podwórku biegają groźne psy. Rzu-
cają się nawet na mnie. Zgłosiłem 

też ten problem szefowej GOPS, ale 
został zlekceważony. 

W. Szymański liczy na obiektywizm 
wójta Wdowiaka. W piśmie przesła-
nym do urzędu gminy można m.in. 
przeczytać: “Bardzo proszę mi pomóc. 
Pani kierownik przekroczyła wszelkie 
dopuszczalne normy etyczne, moralne 
i zawodowe”...

Anna Zarębska, skargi nie chcia-
ła komentować.

- Mogę jedynie powiedzieć, że nie 
jestem stronnicza. Wszelkie szcze-
gółowe pytania proszę przesłać mi 
mejlem - usłyszeliśmy. 

tekst i fot. (stop)

Skarga na Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Wojciech 
Szymański 

twierdzi, że 
kierowniczka 

GOPS w Łęczycy 
działa na jego 

szkodę

Anna Zarębska, szefowa 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 
zapewnia, że jest 
obiektywna
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Sprzedam ławę 
szklaną w bardzo 
dobrym stanie, 
nieporysowana, w 
kształcie „łezki” 
wymiary w naj-
szerszym miejscu 
szerokość 60 cm 
długość 120 cm 
wysokość 50 cm, 
pod spodem wy-
suwana ruchoma 
część z czarnego 
szkła, ława na 3 
srebrnych nóżkach 
+ dwie na kółkach 
od czarnego szkła, 
POLECAM!! 693 
094 226 

Sprzedam ciągnik- 
Ursus c-360 , 667 555 
829 cena 10 000 zł  
 
Mam do sprzedania 
motor barton tzr50 
w idealnym stanie z 
gwarancja na rok i 
trzy miesiące. Motor 
opłacony do grud-
nia, z przebiegiem 
800km. Pojemność 
silnika: 49,00 cm3

3 000 zł tel: 697 735 
316

Remonty mieszkań 
od A do Z . TEL. 660 
665 305 

Sprzedam duży dom, 
zadbany, wolnosto-
jący 2- piętrowy,  
okolice Łęczycy. 725 
628 550

Sprzedam Opel Zafira 
2.0 DTI KLIMA 2002 
rok. Tel..881-018-168 
lub 797-657-871.

Zatrudnię kierowcę 
kategoria D tel. 663-
735-646

Sprzedam Citroena 
Xsara 2.0 HDI 2002 
rok, klima, elektryka, 
tel. 602-245-769

Bardzo ładnie poło-
żona działka budow-
lana 2500 m , w 
Parzęczewie. Bliższe 
informacje pod nr 
728-878-869

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

 

                                                                                

Wykaz krajowych ofert pracy na dzień 15.10.2012 r.
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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

    

przedstawiciel han-
dlowy op/395

Instalator sieci 
wodno-kanalizacyjnej
-op/394/12

Kierowca kat.CE
-op/393/12

kosmetyczka op/392

Ślusarz-op/391/12

licencjonowany pra-
cownik ochrony/Ilub 
IIst/ op/390

hydraulik-op/389/12

kierowca CE
-op/388/12

Piekarz-op/386/12

nauczyciel języka nie-
mieckiego op/385

Z-ca kierownika skle-
pu-op/384/12

Spawacz CO2 op/383

Specjalista w dziale 
ochrony-op/382/12

Instruktor tańca 
współczesnego
-op/381/12

Instruktor tańca HIP
-HOP-op/380/12

Kierowca kat.CE
-op/379/12

Serwisant maszyn 
rolniczych-op/378/12

Magazynier-sprze-
dawca-op/377/12

Piekarz-op/376/12

Kierownik działu księ-
gowości-op/375/12

Stolarz-modelarz
-op/374/12

Analityk rynku
-op/371/12

elektryk op/372
glazurnik-parkieciarz 
op/367

Dekarz-op/363/12
diagnosta op/362
kierownik stacji dia-
gnostycznej op/361

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

szwaczka - op/12/ż
hydraulik siłowy 
op/315

przedstawiciel / usługi 
finansowe/ op/306

Elektryk-op/282/12
inż. elekrtronik-auto-
matyk op/264

Wykrawacz-ubojowiec
-op/260/12

elektryk samochodo-
wy-monter op/238

Kierowca autobusu
-op/229/12/

laborant chemiczny
-op/216/12

KUTNO- STAŻ
pracownik admini-
stracji biurowej u/109 
opiekun u/103 
sprzedawca u/102 
barmanka u/110 
handlowiec g/114 
magazynier g/114 

OFERY PRACY - POWIAT GOSTYNIŃSKI

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/Interne-
tu/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 pod-

stawowe
Spółdzielnia Inwali-

dów „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 doświad-
czenie zawodowe
F. H. U. „TOMALA”
Tomasz Nowicki

ul. M. Konopnickiej 
10/22

99-100 Łęczyca
tel.: 601 963 269 

Kierowca kat. C+E
Wykształcenie śred-
nie, prawo jazdy kat. 
C+E, karta kierowcy, 
badania lekarskie, 
psychotesty, do-

świadczenie 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. „CHRISTO-
BAL”

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 ry-

sunku technicznego, 
mile widziane do-

świadczenie zawodo-
we 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.stro-

jecki@borga.pl
strona internetowa: 

www.borga.pl

Lekarz internista
Uprawnienia do wy-
konywania zawodu
Spółdzielnia Inwali-

dów „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. 
D, kurs na przewóz 
osób, wymagane 

doświadczenie zawo-
dowe

GEMAR Sp. J. Geraga 
i Wspólnicy

ul. Kolejowa 19
95-035 Ozorków
tel.: 693 128 802

Kucharz
Podstawowe umiejęt-

ności kucharskie
„Sidako”

Sylwia Kotarska
Ul. Belwederska 31

99-100 Łęczyca
tel. 607 325 785

Prasowaczka
Wykształcenie pod-
stawowe, umiejęt-

ność dobrego praso-
wania na żelazkach 

parowych, mile 
widziane doświad-

czenie
Krawiectwo Pro-

dukcyjno-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 do-

świadczenia 
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 fizyczna, 
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 pod-
stawowe, doświad-
czenie 1 rok biegłe 

szycie overlock dwu-
igłowy, stębnówka

PPHU „HIT”
99 – 100 Łęczyca
ul. C.K. Norwida 6
tel. 605 111 531

Palacz pieców 
zwykłych

Uprawnienia do pale-
nia w picu C.O.

„SPOŁEM” PSS „Ma-
zur” w Łęczycy

99 – 100 Łęczyca
ul. Plac Tadeusz Ko-

ściuszki 11
tel. 24/721 24 82

Szwaczka
Szycie odzieży 

damskiej, 
1 rok doświadczenia 

w zawodzie 
szwaczki

„ILKA” Ilona Rzepała
99 – 100 Łęczyca

ul. Bitwy 
nad Bzurą 41

tel. 508 077 534 
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Pracownik biurowy
Hydraulik
Kamieniarz-montaży-
sta nagrobków

Doradca klienta
Przedstawiciel han-
dlowy
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:
Jest profesorem, choć bez pokrycia, każdy, kto przeszedł 
szkołę życia.

Wokół samicy pływa wieloryb i 
narzeka:
- Dziesiątki organizacji ekologicz-
nych, setki aktywistów, tysiące 
polityków i naukowców, dziesiątki 
tysięcy ludzi na manifestacjach, 
rządy w tylu krajach robią wszyst-
ko, żeby zachować nasz gatunek, a 
ciebie głowa boli?

Dwie blondynki oglądają mecz w 
telewizji. Akurat jest rzut karny. 
Niestety piłkarz nie trafia do siatki.
- Zobacz, zobacz, będzie strzelał 
jeszcze raz, może będzie gol - mówi 
jedna do drugiej w momencie tele-
wizyjnej powtórki.
- Eee, nic z tego nie będzie. Przecież 
widać, że wolniej podbiega do piłki.

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 wystą-
pi połykacz ognia.

Początkująca śpiewaczka operowa 
pyta męża:
- Dlaczego ty zawsze wychodzisz 
na balkon, kiedy śpiewam?
- Bo nie chcę, by sąsiedzi myśleli, 
że cię biję.

UŚMIECHNIJ SIĘ 

Czekamy na Wasze dowcipy. 
Możecie je przesyłać na adres: 

biuro@reporter-ntr.pl

reklama

Grzegorz Chojnacki, 
przewodniczący Rady 
Miasta w Kutnie

rozmaitości

Autor: 
Eliza Łosiewicz-Kowalczyk
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Mieszkańcy Gostynina 
narzekają na ustawienie 
sygnalizacji świetlnej na 
nowej mini obwodnicy 
Gostynina z ulicą Płocką. 

W godzinach szczytu tworzą 
się korki. Światło dla samochodów 
jadących od strony obwodnicy w 
stronę Płocka pali się 15 sekund, 
zdążą przejechać zaledwie dwie 
ciężarówki. Reszta stoi długo w 
kolejce.

Problem zgłaszano do Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg Krajowych, 
Rejon Drogowy Gostynin-Płock.

Jak się dowiedzieliśmy, pierwot-
ne ustawienie świateł wynikało z 
szacowanych prognoz natężenia 
ruchu, przed wybudowaniem mini 
obwodnicy. Teraz dyrekcja WZD 
zleciła firmie aktualizację programu 
sygnalizacji świetlnej. Zrobiono 
rzeczywiste pomiary ruchu. Trwa 
analizowanie danych i wybór naj-
korzystniejszego rozwiązania, aby 
zoptymalizować przepustowość na 
skrzyżowaniu.

Zmiana ustawienia świateł nastą-
pi najprawdopodobniej pod koniec 
roku.

(dag)

W wielu miejscach elewacja 
zaczyna odchodzić całymi pła-
tami ukazując siatkę, do której 
została zamocowana. Najgorzej 
jest wzdłuż rynien. Purchle jed-
nak widać w wielu miejscach. 
Na bloku Kruk 4 część ściany po 
raz kolejny napuchła. W miej-
scu, gdzie zrobiono „zaprawkę” 
przylega, ale zagrzybienie po-
szło na ścianę dalej. Odpadającą 
farbę widać również na funda-
mentach bloku numer 2.

- To skandal, aby po 5 latach 
elewacja zwijała się jak papier – 
dodaje pan Mirosław. – Robota 
została źle wykonana, ktoś nie 
dopilnował wykonawcy. Mó-
wienie, że nic nie jest wieczne to 
bzdury.  Gdyby elewację poło-
żono prawidłowo, to po 5 latach 
nie powinno być problemów. 
Moim zdaniem zmarnowano 
pien iądze.  Za raz będziemy 
mieć „oskubany” blok i to my 
lokatorzy będziemy musieli za-
płacić za fuszerkę wykonawcy.

- W marcu na zebraniu prosi-
liśmy, aby elewację naprawiono. 
Póki co, nic się nie dzieje. Gdy 
przyjdą jesienne szarugi i zima 
to będzie jeszcze gorzej – mówi 
pani Joanna.  – Koszty naprawy 
będą jeszcze wyższe!

- Termomodernizacja bloków 

została zakończona w grudniu 
2004 roku – mówi Jacek Prze-
kwas, prezes MTBS. – Inwe-
stycje prowadziło miasto  Go-
stynin, które przejęło budynki 
w 2002 roku w bardzo złym 
stanie technicznym. Termo -
modernizacja była konieczna. 
Prace wykonywał gostyniński  

Budrox.  Pierwsze naprawy 
były już w czasie gwarancji. 
Większe problemy z elewacją  
zaczęły się później. Pomimo, iż 
okres gwarancji się skończył,  
prowadzimy negocjacje z wy-
konawcą, aby uznał zasadność 
przeprowadzenia ponownych 
napraw.

Mieszkańcy bloków obawiają 
się, że koszty naprawy po zimie 
będą jeszcze większe. Trzeba 
będzie wymienić kilkadziesiąt 
met rów kwadratow ych ele -
wacji. 

Tekst i fot. 
Dorota Grąbczewska

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Gostyninie zajęła trzecie miejsce 
w Polsce w konkursie „Czysty 
las”, w kategorii „Edukacja leśna” 
organizowanym przez SGGW w 
Warszawie. W nagrodę do szkoły 
trafi 3 tysiące złotych. 

- Trzecie miejsce w Polsce to 
ogromne wyróżnienie – przyznaje  
Alicja Wróblewska, nauczy-
cielka przyrody w SP 3. – W 7. 
edycji konkursu „Czysty las” zgło-
szono 600 prac z całej Polski, jury 
oceniało już 172 prace. Program 
edukacji leśnej realizujemy od 
kilku lat. Teraz pokazaliśmy to 
co robimy.

W konkursie szkoła wzięła 
udział po raz pierwszy. Jury doce-
niło szkolne działania.

Uczniowie z SP 3 od wielu lat 
uczestniczą w akcjach sprząta-
nia lasów, sadzenia lasu i jego 
pielęgnacji. Obie nauczycielki 
przyrody Alicja Wróblewska i 
Małgorzata Dylewska organizują zajęcia w zielonych szkołach, na trzech gostynińskich ścieżkach 
przyrodniczych, są spotkania z leśnikami,  wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe do lasów. 

(dag)

Trwają prace przy wymianie krawężnika wzdłuż ulicy Bierzewickiej 
w Gostyninie. Krawężniki są wymieniane na odcinku 512 metrów (od 
Nadleśnictwa Łąck do Państwowej Straży Pożarnej) . Wartość prac 
to 65 tys. złotych. Dotychczasowe były zniszczone, w wielu miejscach 
wyszczerbione, pokruszone. Utrudniały odpływ wody. Po wymianie 
woda bez problemów ma spływać do kanalizacji deszczowej, a wzdłuż 
poboczy mają nie tworzyć się kałuże. 

Tekst i fot. (dag)

Poprawią 
sygnalizację

Na Bierzewickiej bez 
kałuż?

Nagroda dla SP 3 za „Czysty las”

Bloki do poprawki. 

Farba schodzi całymi 
płatami Lokatorzy dwóch bloków na Kruku (2 i 4) są zbulwersowani partacką 

robotą wykonaną przez firmę docieplającą obydwa budynki. Po 7 latach 
elewacja na obu blokach, zwłaszcza od strony zachodniej, puchnie w wielu 
miejscach, odłażąc całymi płatami. Problemy z elewacją zaczęły się po 5 
latach, gdy gwarancja się skończyła. Doraźne „łatanie” niewiele pomogło.
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Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ze Szczawina 
Kościelnego wytańczył nagrodę publiczności 
oraz wyróżnienie profesjonalnego jury pod-
czas Festiwalu „Od kujawiaka do oberka”. Dla 
młodego zespołu to największy sukces. Dzieci 
są szczęśliwe, a rodzice dumni ze swoich 
pociech.
- Okazuje się, że w dobie hip-hopu taniec ludo-
wy wciąż cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. To doskonała zabawa i integracja dzieci 
oraz rodziców– mówi Jolanta Gutowska, 
choreograf  i instruktorka tańca.
Najmłodsza w zespole jest 7,5-letnia Kaja 
Strzałkowska. Frekwencja na próbach jest 
niemal 100 proc.
- Lubimy tańczyć, na próby czekamy z nie-
cierpliwością - mówią Kasia Kowalczyk i 
Ernest Miłoszewski.

(dag)

Zdzisław Tarka, przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego,  
nakrzyczał na operatorów kamer telewizyjnych. Zdenerwował go fakt, 
że operatorzy przechodzili ze swoim sprzętem na drugą stronę sali, by 
filmować dyrektorów szkół, którzy składali relacje. 

- Proszę sobie kupić drugą kamerę i ustawić ją z drugiej strony – 
grzmiał Zdzisław Tarka.

Najwyraźniej przewodniczący zagalopował się w swoich uprawnie-
niach. Zgodnie z art. 6 prawa prasowego nie wolno utrudniać  dzienni-
karzom zbierania materiałów. Warto też wspomnieć o art.10 mówiącym 
m.in. o przekazywaniu rzetelnych informacji. Tylko jak to robić, gdy 
mówców nie słychać?

tekst i fot. (dag)

Po raz kolejny sprawa 
burmistrza Gostynina 
Włodzimierz 
Śniecikowskiego 
oskarżanego o prowadzenie 
samochodu pod wpływem 
alkoholu jest odraczana  z 
powodu usprawiedliwionej 
nieobecności. 

Tym razem biegli psychiatrzy 
ocenili, że stan zdrowia włodarza 
Gostynina nie będzie mu pozwa-
lać stanąć przed sądem przez 3-4 
miesiące. Termin następnej roz-

prawy wyznaczono dopiero na 28 
lutego 2013 roku. 

Przypomnijmy, że burmistrz 
miał 2,74 promila alkoholu we 
krwi, gdy zatrzymali go policjanci 
z drogówki. Pierwsza nieobecność 
na rozprawie wynikała z pobytu 
burmistrza w szpitalu. Za drugim 
razem zwolnienie lekarskie wy-
stawił wystawił chirurg. Ostatnio 
psychiatra.

- To media są winne, że dziadek 
jest chory. Nagonka na niego, na-
gabywanie, pomawianie o rzeczy, 
których nie zrobił sprawiły, że ner-
wy mu puściły – mówi wnuczek 
burmistrza, który był w piątek w 
sądzie.

Większość mieszkańców Gosty-
nina ma inną ocenę.

- Gdyby zwykły człowiek je-
chał po pijanemu, to już dawno 
usłyszałby wyrok – mówi pan 
Janusz. – Burmistrz ma pienią-
dze, dobrych prawników. Pobiera 
niemałą pensyjkę. Nawet na cho-
robowym dostaje ok. 10 tys. zł, ma 
z czego żyć, dobrze żyć.

Zajrzeliśmy do oświadczenia 
majątkowego burmistrza za 2011 
rok. Dochód z tytułu zatrudnienia  
w Urzędzie Miasta Gostynina to 
kwota prawie 210 tys. złotych.

Dorota Grąbczewska

Wytańczyli nagrodę publiczności

Burmistrz Gostynina 
wciąż chory

Zainteresowanie sprawą burmistrza oskarżanego o prowadzenie samochodu w stanie 
nietrzeźwości nie maleje

Panu przewodniczącemu 
przeszkadzają kamery

Przewodniczący rady Zdzisław Tarka krzyczał na 
operatorów kamer 

Łódzki Zakład Gazowniczy  układa gazociąg w ulicy Armii Krajowej 
w Gostyninie. Wybudowanych zostanie ok. 205 metrów gazociągu, aż 
do przychodni „Medicusa”. Zrobione zostanie również przyłącze do 
przychodni.

Tekst i fot. dag

Gaz do przychodni
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Nietypowe warsztaty 
informatyczne „Kids on 
Bits” prowadzi ze swoimi 
kolegami uczeń klasy Vc SP 
nr1 w Gostyninie Krystian 
Gontarek. Pomimo młodego 
wieku chłopiec już posiadł 
dużą wiedzę z zakresu 
programowania i próbuje 
podzielić się swoją pasją 
ze szkolnymi  kolegami. 
Zajęcia odbywają się 
w sali komputerowej, 
w atmosferze zabawy. 
Tata Krystiana pomaga i 
archiwizuje kolejne etapy 
warsztatów. Z każdych zajęć 
powstaje filmik.

Krystian pomimo młodego wie-
ku ma duszę „profesora”. Tłumaczy 
swoim kolegom kolejne działania 
zmierzające do założenia przez nich 
własnych stron internetowych. – 
Jestem cierpliwy, nie krzyczę na 
kolegów jak to nieraz robią nauczy-
ciele – mówi chłopiec.

Pomysłów młodym ludziom nie 
brakuje. Mikołaj Czarnecki chce 
puszczać na YouTube filmiki, Łu-
kasz Wiktorski marzy, by stworzyć 
własną grę z wymyśloną bronią, 
Maja Macek chce mieć stronę o 
tańcu, zamierza stworzyć akademię 
tańca, Natalia Andrzejczak marzy o 
stronie sportowej. Karolina Kiełbasa 
i Jakub Golus planują uruchomić 
portal towarzyski dla nastolatków. 

Krystian od dziecka wychowa-
ny przy komputerze, przy tacie 

rozwija swoje zainteresowania 
z zaskakującym efektem. Tata 
Krzysztof jest dziennikarzem 
relacjonującym nowinki infor-
matyczne, internetowe, obsługuje 
też międzynarodowe imprezy 
„Startup Weekend”. Na których 
spotykają się graficy, programiści, 
menadżerowie. Na jedno z nich 
zabrał syna.

- Tata wiele mi opowiadał o 
tym, że spotykają się tam ludzie z 
pasją, z pomysłem, którzy chcą się 
doskonalić – opowiada Krystian. – 
Zgodziłem się z nim pojechać jak 
zaproponował mi udział w takiej 
imprezie. Miałem obawy jak odnaj-
dę się wśród dorosłych, którzy mają 
ogromną wiedzę informatyczną. W 
domu wymyśliłem własny projekt, 
który chciałem zrealizować na tych 
warsztatach. Pomyślałem, aby stwo-
rzyć aplikację do rekomendowania 
gier. Trudno było przekonać doro-
słych do mojego przedsięwzięcia, 
ale znalazła się grupa osób, która 
mnie wsparła i razem urzeczywist-
nialiśmy projekt.

Krystian był najmłodszym 
uczestnikiem warsztatów „Startup 
Weekend” w Krakowie.

Udało się nad wyraz dobrze. Pro-
jekt Krystiana wykonany przez całą 
drużynę zajął drugie miejsce wśród 
24 prezentowanych. Profesjonalne 
jury oceniło też najwyżej pomysł 
Krystiana na promocję swojego wy-
nalazku. W nagrodę dostał telefon 
komórkowy. Pokłosiem warsztatów 
było zaproszenie na warsztaty 
przedsiębiorczości oraz udział jako 
prelegenta podczas „Game Bay”, 
czyli konferencji dla producentów 
gier, graczy komputerowych. We 

wrześniu był prelegentem na dwóch 
następnych imprezach „Internet 
Beta”. Tutaj opowiadał o relacjach 
uczeń – nauczyciel, mówił dorosłym 
jak szkołę i nauczycieli postrze-
gają dzieci.  Przygotowując się do 
wystąpienia , wśród rówieśników 
w SP 1 przeprowadził ankietę, w 
której wzięło udział 284 dzieci. Od-
powiadały na 34 pytania dotyczące 
szkoły i wzajemnych relacji. Wyniki 
tych ankiet prezentował podczas 
prelekcji.

- Prelegent to ciężka praca – przy-
znaje 11-letni Krystian. - Aby dobrze 
wypaść musiałem się długo przy-
gotowywać. Ćwiczyłem w domu 
przez 7 dni po 15 minut dziennie.  

- Sukces podczas warsztatów 
„Startup Weekend” bardzo go 
zmotywował do pogłębiania wie-
dzy o programowaniu, zaczął 
ściągać kursy programowania. 
Wiedzę chłonął jak gąbka – przy-
znaje pan Krzysztof . – Razem 
doszliśmy do wniosku, że inter-
netowym bakcylem warto zarazić 
też kolegów ze szkoły, trzeba im 
tylko pokazać drogę. 

Podczas warsztatów zauważyli-
śmy, że Mikołaj i Łukasz już bakcyla 
złapali. Sięgają po wiedzę znacznie 
wykraczającą poza szkolne książki.

Poza pasją informatyczną Kry-
stian, jak wielu nastolatków lubi 
jeździć na rolkach, deskorolce. Uczy 
się grać na kontrabasie w Szkole 
Muzycznej w Gostyninie, słucha 
metalowej muzyki. W szkole ma 
same piątki i szóstki. To urodzony 
gaduła, który płynnie precyzuje 
swoje myśli. Widać trening czyni 
mistrza.

Dorota Grąbczewska

Programują i filmują. 

Geniusz - informatyk 
z podstawówki

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gostynińskiego dyrektorzy go-
stynińskich szkół średnich mówili o problemach związanych z brakiem 
pieniędzy na niezbędne remonty.  Przed oświatą dopiero będą poważne 
problemy, bowiem w szkołach jest o ok. 100 uczniów mniej, co oznacza, 
że subwencja od stycznia 2013 roku też będzie niższa.

Do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej chodzi 528 uczniów, koszt 
kształcenia 1 ucznia to 6.439 zł, podczas gdy subwencja na ucznia 
technikum wynosi 6.329 zł i 5.383 zł na ucznia liceum.

W liceum uczy się 514 uczniów. Koszt nauki jednego ucznia to 5.401. 
Subwencja jest tylko nieco niższa – 5.383 zł.

Najdrożej kosztuje nauka w Gostynińskim Centrum Edukacji, gdzie 
uczy się 505 uczniów. Koszt kształcenia jednego ucznia to 7.512 zł, pod-
czas gdy subwencja jest dużo niższa.  W technikum 6.359 zł, w liceum 
5.383 zł, w szkole zawodowej 6.518 zł.

Na szczęście subwencja w szkołach specjalnych jest wyższa niż 
ponoszone koszty, choć tam chodzi zdecydowanie mniej uczniów. Do 
SP w Mocarzewie uczęszcza 39 osób. Koszt kształcenia jednego ucznia 
to 28.130 zł, a subwencja 34.777 zł.  Nauka gimnazjalisty z Mocarzewa 
(32 osoby) kosztuje 11.406 zł, podczas gdy subwencja na ucznia wynosi 
29.370.

Podobna tendencja w rachunkach kosztów jest w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie. Do SP chodzi 29 uczniów, koszt 
nauki jednego ucznia to 23.144 zł, subwencja na osobę wynosi 26.080 
zł. Do specjalnego gimnazjum w Gostyninie chodzi 38 uczniów. Koszt 
kształcenia ucznia to 17.675 zł,, podczas gdy subwencja wynosi 16.462 zł.

Tylko dzięki subwencji na szkolnictwo specjalne udaje się związać 
koniec z końcem.

Niestety, na inwestycje już nie starcza pieniędzy. 
- Potrzeb w szkole jest wiele – podkreśla  Andrzej Reder, dyrektor 

GCE. – Dach na budynku warsztatów przecieka, ogrodzenie szkolne 
jest bardzo zniszczone i wymaga remontu. Asfaltowe boisko robione 
wiele lat temu wymaga  remontu. Asfalt w wielu miejscach popękał. 
Doraźna naprawa już nie przynosi efektów. Blok żywieniowy systema-
tycznie remontujemy, ale potrzeb jest bardzo dużo, by spełnić wszystkie 
wymogi Sanepidu.

Nadzieja w tym, że niedawno przy szkole, kosztem 32 tys. zł udało 
się uruchomić Stację Kontroli Pojazdów. Dyrekcja szkoły liczy, że dzię-
ki niej placówka będzie mieć dochody, które pozwolą na wykonanie 
niezbędnych prac.

Wciąż puste stoi wschodnie skrzydło internatu. Szkoła ponosi koszty. 
Próby wydzierżawienia obiektu nie przyniosły efektu.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego podkreślała, że od lat w szkole 
brakuje sali gimnastycznej, a zaplecze sanitarne też wymaga pilnego 
remontu.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej z kolei boryka się z brakiem 
boisk na zewnątrz szkoły.

Komisja oświaty Rady Powiatu Gostynińskiego zwróciła staroście 
uwagę, że w pierwszej kolejności należałoby naprawić dach na warsz-
tatach szkolnych. Zauważono też, że dodatki wychowawcze za prowa-
dzenie klasy 50 zł to bardzo mało.

- W miarę możliwości będziemy wspierać oświatę, ale pieniędzy jest 
naprawdę bardzo mało – przyznaje Jan Baranowski, starosta gosty-
niński. – Trzeba się liczyć, że z oświatą wkrótce będziemy mieć jeszcze 
większy problem. Będziemy jednak szukać pieniędzy, bo inwestycja w 
młodzież to dobrze wydane pieniądze.

Tekst i fot. (dag)

Brakuje pieniędzy na 
remonty

Dyrektorzy szkół średnich niedawno sporo uwagi poświęcili 
kwestii związanej z brakiem pieniędzy na remonty placówek 
oświatowych
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Gostynińscy policjanci 
nie mogą doczekać się 
rozbudowy komendy 
powiatowej. Brakuje 
pomieszczeń a poza tym 
budynek jest zawilgocony. 
Jest szansa, że komenda 
zostanie rozbudowana w 
przyszłym roku. 

Wszystko zależy jednak od decyzji 
Komendy Głównej Policji. Samorząd 
już teraz zadeklarował pomoc finan-
sową w przeprowadzeniu niezbędne-
go i długo oczekiwanego remontu.

- Komenda Wojewódzka Policji 
w Radomiu ma już opracowany 
program funkcjonalno-użytkowy 
naszej komendy – informuje p.o. 
komendanta Dariusz Mikulski. 
– KGP powinna ująć zadanie w 
swoim budżecie. Szacunkowy 
koszt przedsięwzięcia to ok. 3 mln 
złotych.

Planowany jest remont placówki 
wewnątrz oraz rozbudowa komendy. 
Dobudowana część od strony bramy 
wjazdowej miałaby znajdować się 
na filarach, z dwoma kondygnacja-
mi. W ten sposób komenda zyska 
dodatkowych osiem pokoi, których 
tak brakuje. W  budynku panuje 
straszliwa ciasnota. Policjanci pracują 
po 2-3 w małych pokoikach i w takich 
też warunkach przyjmują petentów. 

- Czekamy na ten remont –przy-
znaje Zbigniew Bartosiak, naczelnik 
wydziału prewencji KPP w Gosty-
ninie. – Po remoncie poprawią się 
warunki pracy funkcjonariuszy jak 
i komfort obsługi interesantów. To 
bardzo ważne dla pokrzywdzonych, 
którzy byliby przesłuchiwani w wy-
dzielonych pokojach. Poza tym rewir 
dzielnicowych, który teraz znajduje 
się w wynajmowanym mieszkaniu w 
blokach przy ulicy Wojska Polskiego, 
nareszcie byłby w komendzie.

Komenda nie była modernizowana 
od wielu lat. Na zewnątrz tynk w 
wielu miejscach odpada, na ścianach 

widać pęknięcia. Plan modernizacji  
przewiduje zarówno odwodnienie bu-
dynku jak też jego termomodernizację i 
wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania. To powinno zdecydowanie 
zmniejszyć koszty ogrzewania.

– Kilka lat temu dzięki pomocy 
samorządów udało się wymienić 
drzwi w pokojach komendy, odma-
lować pomieszczenia – przyznaje 
p.o. komendanta. -  Budynek jest sta-
ry, bardzo zawilgocony. Po deszczu 
w piwnicach stoi woda, pomiesz-
czenia nie mogą być użytkowane. 

Pomoc finansową w remoncie pla-
cówki zadeklarowało Starostwo Po-
wiatowe w Gostyninie, Urząd Miasta 
Gostynin, gmina Szczawin Kościelny 
i gmina Pacyna. Na razie deklaracji nie 
złożyła tylko gmina Sanniki. 

Gminy  ujęły zadanie w budże-
tach tegorocznych. – Mamy opóź-
nienie więc poprosiłem samorządy, 
aby  podjęły uchwały o pomocy w 
rozbudowie KPP w budżetach na 
2013 rok – dodaje D. Mikulski.

Tekst i fot. Dorota Grąbczewska

Chilton i 
Bawet z Kutna. 
Psia elita 
garnizonu 
łódzkiego

Owczarek niemiecki Chil-
ton - pies policyjny z Kutna 
- uzyskał najwięcej punktów 
w finale zawodów o miano 
„Najlepszego przewodnika psa 
kategorii patrolowo – tropiącej 
2012 roku ” zorganizowanych 
przez Wydział Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi. III miejsce zajął także 
policyjny pies z kutnowskiej 
komendy - owczarek belgijski 
Bawet. W zmaganiach wzięło 
udział 29 przewodników repre-
zentujących powiaty wojewódz-
twa łódzkiego. Zawodnicy zostali 
podzieleni na cztery grupy, w któ-
rych rozgrywali poszczególne 
konkurencje. Punkty przyznawa-
no za posłuszeństwo, ćwiczenia 
obrończe i tropienie śladów. 

(stop), fot. KWP

Kierowco nie 
pozwól zaskoczyć 
się zimie

27 października w godzi-
nach 10.00-14.00 policja w Go-
styninie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na boisko 
szkolne Liceum Ogólnokształ-
cącego przy ul. 3-go Maja 15. 
Kierowcy będą mogli spraw-
dzić swoje umiejętności w 
zakresie kierowania pojazdem 
w tzw. poślizgu (jazda pojaz-
dem wyposażonym w troleje), 
będzie można też skorzystać 
z symulatora jazdy motoro -
werem, odbędzie się również 
pokaz udzielenia pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
sprzętu policyjnego. Ponadto 
w trakcie spotkania będzie 
można sprawdzić swoje umie-
jętności przed egzaminem 
państwowym na prawo jazdy 
kategorii B.

(stop)

Nie zadzieraj 
z policją!

35-letni mieszkaniec powiatu 
gostynińskiego znieważył sło-
wami wulgarnymi policjantów 
Komendy Powiatowej Policji 
w Gostyninie oraz szarpał się 
z nimi podczas interwencji w 
jego domu. Był pod wpływem 
alkoholu. Został zatrzymany w 
policyjnym areszcie. Po wytrzeź-
wieniu odpowie za popełnione 
przestępstwa z art. 222 § 2 i 226 
kk. Za czyny, których się dopu-
ścił grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 3. 

(stop)

Odprawa kadry kierowniczej 
garnizonu łódzkiego odbyła się 
w Zamku Królewskim w Łęczycy. 

W trakcie odprawy odznaczo-
no policjantów województwa 
złotymi, srebrnymi oraz brązo-
wymi medalami za długoletnią 
służbę. Z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęczycy złotym me-
dalem odznaczono podkom. 
Krzysztofa Balcera, srebrnym 
medalem asp. sztab. Wiesła-
wa Frątczaka, asp. Tomasza 
Andrysiaka, mł. asp. Dariusza 
Joachimiaka, mł. asp. Dariusza 
Kowalczyka. 

Ponadto Komendant Woje-
wódzki Policji w Łodzi insp. 
Dariusz Banachowicz wraz z 
Komendantem Powiatowym 
Policji w Łęczycy mł. insp. 
Pawłem Karolakiem wyróżnili 
czterech policjantów łęczyc-
kiej komendy. St. sierż Prze-
mysława Wożniaka i sierż. 
Łukasza Janiaka za to, że 27 
sierpnia 2012 bezpośrednio 
po otrzymaniu informacji do-
tyczącej kradzieży mienia w 
Łęczycy udali się na miejsce 
przestępstwa, gdzie dzięki 
skutecznym i szybkim czyn-
nościom  zatrzymali 2 spraw-
ców oraz odzyskali utracone 
mienie. Zaś asp. Mariusza 
Wojtczaka oraz asp. Jarosła-
wa Wujkowskiego za to, że 
realizując czynności służbowe 
dotyczące włamań do budyn-
ku mieszkalnego na terenie 
powiatu łęczyckiego ustalili 
oraz zatrzymali 2 sprawców 
kradzieży i 2 osoby, które 
nabyły skradzione mienie o 
łącznej wartości 8.500 złotych. 

(stop), fot. policja

III Miejsce – KPP Kutno 
- mł. asp. Arkadiusz 
Ramik - pies Bawet 
- owczarek belgijski 
245pkt

I miejsce – KPP Kutno - 
mł. asp. Kacper Winkler 
– pies Chilton - owczarek 
niemiecki 291pkt 

Odznaczenia po 
królewsku

Balkonowi złodzieje
Kutnowscy policjanci zatrzymali troje sprawców rozboju. Dwaj 

mężczyźni oraz kobieta weszli do mieszkania poszkodowanej 
przez drzwi balkonowe i przy użyciu siły zabrali starszej osobie 
wyroby jubilerskie wartości około 2 tysięcy złotych. 

Do zdarzenia doszło w Kutnie przy ulicy Siemiradzkiego. Sprawcy 
zastali w domu starszą kobietę oraz jej syna, który przebywał w innym 
pokoju. Napastnicy wykręcili ręce kobiecie i zagrozili jej pozbawieniem 
życia. Zabrali pierścionek oraz obrączkę i uciekli. Następnie skradzione 
wyroby jubilerskie zastawili w jednym z kutnowskich lombardów. O 
całym zdarzeniu zostali poinformowani kutnowscy policjanci. W rejonie 
dworca PKP stróże prawa zauważyli osoby, których rysopis odpowiadał 
sprawcom rozboju. Dwaj mężczyźni, 28-letni mieszkaniec Kutna i 34-latek, 
bez stałego miejsca zamieszkania oraz 26-letnia mieszkanka Kutna zostali 
zatrzymani. Mężczyźni odpowiedzą za rozbój w warunkach recydywy, 
ponieważ wcześniej byli już karani za podobne przestępstwa. Grozi im 
do 15 lat pozbawienia wolności. Kobieta była wcześniej karana za pobi-
cia i przywłaszczenie mienia. Grozi jej do 12 lat pobawienia wolności. 
18 października Sąd Rejonowy w Kutnie na wniosek Prokuratury wobec 
mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres trzech miesięcy. Z uwagi na zły stan zdrowia 
kobiety, posiedzenie w jej sprawie odbędzie się w późniejszym terminie. 

(stop), fot. policja

Ciasno i wilgotno 
w komendzie 

W piwnicach komendy często stoi woda, 
pomieszczeń nie da się wykorzystać. Po 
remoncie i odwodnieniu budynku są plany 
zagospodarowania pomieszczeń

Budynek komendy policji w 
Gostyninie od wielu lat nie był 
remontowany, tynk odpada w 
wielu miejscach
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W Finale Wojewódzkim 
Ligi Lekkoatletycznej 
w Zduńskiej Woli 
reprezentacja Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Kutnie męska 
reprezentacja z wynikiem 
1187 punktów zajęła VI 
miejsce, zaś dziewczęta, 
uzyskując 1080 punktów, 
uplasowały się na VII 
miejscu.

W rywalizacji chłopców wy-
stąpiło 12 szkół, a w kategorii 
dziewcząt 11. Na wyróżnienie 
zasługuje występ Magdaleny 
Lewandowskiej, która z wyni-
kiem 9,46 m została mistrzynią 
województwa w pchnięciu kulą. 
Równie dobrze zaprezentowali 
się: Marcin Kacprzak, który z 
wynikiem 52,83 sek. został wice-
mistrzem województwa w biegu 
na 400 m; Gracjan Zieliński, który 
z bardzo dobrym czasem 4.21’77 
zajął IV  miejsce w biegu na 1500; 
Małgorzata Grzanowska - V miej-

sce w pchnięciu kulą z wynikiem 
8,78 m ( wraz z Magdaleną Lewan-
dowską wygrały klasyfikację szkół 
w pchnięciu kulą).

- Szkoda szansy jaka pojawiła 
się przed reprezentacją dziewcząt 
- mówi trener Mariusz Łubiński. 
- Uzyskując wynik z zawodów 
rejonowych - 1151 punktów - zaję-
libyśmy I miejsce. Błąd popełniony 
w sztafecie zaprzepaścił tę szansę 
i bardzo podłamał dziewczęta. 
Złe warunki atmosferyczne oraz 

bardzo słaba organizacja (zawody 
trwały prawie 4 godziny, duże 
opóźnienia w rozpoczęciu konku-
rencji) spowodowały, że niektórzy 
uczniowie nie potrafili odpowied-
nio się rozgrzać, co rzutowało na 
osiągnięty wynik.

W ubiegłorocznych zawodach 
tej rangi lekkoatleci z kutnowskie-
go “Staszica” zajęli odpowiednio 
V (dziewczęta) i VI (chłopcy) 
miejsca.

rcz

Katarzyna Pakulska z Gostynina, kolarka-amatorka przełajowa zakoń-
czyła sezon rowerowy. Pomimo, że Kasia startowała w nim już nie jako 
juniorka a seniorka, doskonale sobie poradziła ze starszymi, bardziej 
doświadczonymi zawodniczkami.

- To był bardzo udany sezon. Najlepszy jak do tej pory – przyznaje 
Kasia Pakulska. -  W tym roku przeszłam do starszej kategorii kobiet od 
20 do 30 roku życia więc nie liczyłam na super wyniki, ale na każdym 
wyścigu stawałam na podium i przyjeżdżałam w czołówce, co jest dla 
mnie wielkim sukcesem.

 Przygotowania do nowego sezonu kolarka zacznie w listopadzie.
Tekst i fot. (dag)

Udany występ w seniorkach

Wyniki
Ostatnia kolejka 13

Pogoń - Ekolog Zduńska Wola    -  KS Paradyż
Zawisza Pajęczno 1:0 Zjednoczeni Stryków
Włókniarz Moszczenica 0:0 Boruta Zgierz
LKS Kwiatkowice  Jutrzenka Warta
Pilica Przedbórz 2:1 Mechanik Radomsko
Warta Działoszyn 2:1 Górnik Łęczyca
Włókniarz Pabianice 4:2 Orlęta Cielądz
Sorento Zadębie Skierniewice 4:0 Włókniarz Zgierz
Mazovia Rawa Mazowiecka 1:3 Concordia Piotrków Trybunalski

Trzecia porażka z 
rzędu. Co z wami 
królewscy?
Warta Działoszyn
- Górnik Łęczyca 2-1 (1-0)
W sobotę łęczycki Górnik nie dał 
rady drużynie Warty Działoszyn, 
która ostatnio jest na fali. Nieste-
ty była to już trzecia przegrana 
królewskich. Górnicy lecą w dół 
tabeli, obecnie zajmują 9 miejsce. 
W 14. kolejce zmierzą się z Włók-
niarzem Pabianice.
1-0 Lisowski (30 min.), 1-1 Pacałow-
ski (61 min.), 2-1 Chmielecki (71 
min.)
Górnik: Marciniak, Jarczyński, 
Michał Sobczak, Karasiński, R. 
Czekalski, Czajkowski, Laskowski, 
Ziober, Witak, Pacałowski (70. 
Pałczyński), Olczak; rezerwowi: 
Żemigała, Kubiak, Ferszt 

1. Zjednoczeni Stryków 29
2. Zawisza Pajęczno 28
3. KS Paradyż 27
4. Mechanik Radomsko 24
5. Włókniarz Moszczenica 24
6. Sorento Zadębie Skier. 23
7. Warta Działoszyn 22
8. LKS Kwiatkowice 22
9. Górnik Łęczyca 19

10. Pilica Przedbórz 18
11. Concordia Piotrków Tryb. 16
12. Mazovia Rawa Mazow. 14
13. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 14
14. Jutrzenka Warta 13
15. Włókniarz Pabianice 11
16. Boruta Zgierz 9
17. Włókniarz Zgierz 7
18. Orlęta Cielądz 5

Tabela ligowa
łódzkie » IV liga

“Staszic” w środku stawki

Wyniki zawodniczek ”Staszica” w 
poszczególnych konkurencjach:
100m - DZIEWCZĘTA
Domańska Marta 14,30 sek 
Podemska Aleksandra 14,45 sek
Stasiak Kinga 14,61 sek 

400m - DZIEWCZĘTA
Kamińska Michalina 72,71 sek 
Matczak Klaudia 75,94 sek 
Frątczak Monika 72,49 sek 

800m DZIEWCZĘTA
Ogrodowczyk Daria 2,58”53 min.
Paciorkowska Beata  2,57”77 min. 
Przytulska Andzelina  3.12.01min.

SKOK W DAL - DZIEWCZĘTA
Pińkowska Natalia 4,37 m 
Polańska Ewelina 3,99 m
Majda Natalia 4,32 m  

PCHNIĘCIE KULĄ - DZIEWCZĘTA
Lewandowska Magdalena 9,46 m
Grzanowska Małgorzata 8,78 m
Wegner  Karolina 7,01 m 

SZTAFETA 4x100 - DZIEWCZĘTA
ZS nr1 w Kutnie 56,63 sek - II miejsce

Trener reprezentacji dziewcząt Ze-
społu Szkól Nr 1 w Kutnie - Mariusz 
Łubiński
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. II LO Bełchatów 1130 pkt
2. LO Aleksandrów Łódzki 1107 pkt
3. LO Wieruszów 1097 pkt
4. I LO Łęczyca 1095 pkt
5. ZSP Opoczno 1094 pkt
6. I LO Łowicz 1086 pkt 
7. Zespół Szkół nr 1 w Kutnie 1080 pkt
8. I LO Łódź 1077 pkt
9. ZSP Kleszczów 1063 pkt
10 ZSO Opoczno 983pkt
11. II LO Sieradz 930 pkt

Wyniki i miejsca zawodników ”Sta-
szica” w poszczególnych konkuren-
cjach:
100m - CHŁOPCY
Kopczyński Sebastian 12.35 sek
Błaszczyk Arkadiusz 12,87 sek

400m - CHŁOPCY
Kacprzak Marcin 52,83 sek Wicemistrz 
Województwa
Frątczak Tomasz 60,12 sek 
Kujawowicz Tomasz  56,27 sek 

1500m - CHŁOPCY 
Zieliński Gracjan 4,21”77 – IV miejsce
Kowalski Daniel 4,48”33 
Wilkiński Dawid 4,42”17 

SKOK W DAL - CHŁOPCY
Ignaczewski Michał 5,72 m  
Nykiel Bartłomiej 5,50 m  
Wiankowski Damian 5,51 m

PCHNIĘCIE KULĄ - CHŁOPCY
Olczak Tobiasz 1,69 m 
Mordzak Patryk 10,65 m 
Kujawowicz Tomasz 10,59 m

SZTAFETA 4x100 - CHŁOPCY
ZS nr 1 w Kutnie 47,10 sek 

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. ZSP w Sieradzu 1355 pkt
2. LO Aleksandrów Łódzki 1336 pkt
3. ZSP Opoczno 1266 pkt
4. ZSP Nr 3 w Bełchatowie 1245 pkt
5. ZS w Łęczycy  1226 pkt
6. Zespół Szkół nr 1 w Kutnie 1187 pkt
7. I LO Łowicz 1154 pkt
8. ZSP Kleszczów 1161 pkt
9.ZSP NR 9 w Łodzi 1132 pkt
10. ZSP w Wieruszowie 1117 pkt
11. XXXII LO w Łodzi 1091 pkt
12.I LO w Tomaszowie Maz. 1039 pkt

Trener reprezentacji chłopców Zespołu Szkól 
Nr 1 w Kutnie - Sławomir Podemski

W najbliższy czwartek o godz. 15.30 na Stadionie Miejskim w Kutnie 
przy ul. Kościuszki zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia kwalifika-
cyjne dla kandydatów do Akademii Piłki Nożnej MKS Młode Lwy Kutno.

Pierwszym etapem rozpoznania kandydatów na piłkarzy był zorga-
nizowany w minioną środę turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kutno, 
w którym rywalizowały reprezentacje sześciu szkół podstawowych. 
Puchar wywalczyli młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie.

- Duże zainteresowanie działalnością Akademii spowodowało podję-
cie decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru - mówi prezes MKS 
Kutno Zdzisław Bartol. 

W Akademii Piłki Nożnej MKS Młode Lwy Kutno profesjonalni 
instruktorzy prowadzić będą zajęcia z chłopcami z roczników 2002 - 
2003. System szkolenia opracowano wspólnie z trenerem Angielskiej 
Federacji Piłki Nożnej Andy Sasimowiczem, który pracował miedzy 
innymi w tak znanych zespołach, jak: Blackburn Rovers, FC Burnley czy 
Everton. Andy Sasimowicz będzie przyjeżdżał do Polski przynajmniej 
raz w roku na miesiąc czasu, by prowadzić zajęcia z wychowankami 
Akademii oraz nadzorować i sprawdzać proces szkolenia. Na co dzień 
obowiązki te pełnił będzie trener III-ligowej drużyny piłkarskiej MKS 
Kutno Kamil Socha.

rcz

Do boju Młode Lwy

W czwartej kolejce Wojewódzkiej Ligi Kadetek U-16 koszykarki MKS 
Kutno wysoko pokonały we własnej hali drużynę UKS Trójka Borowina 
Sieradz 95:37 (25:13, 18:10, 14:6, 38:8).

Mecz zaskakująco dobrze rozpoczęły zawodniczki przyjezdne. Gospo-
dynie szybko jednak opanowały sytuację, zaczęły kontrolować przebieg 
spotkania, dominować na boisku w każdym elemencie koszykarskiego 
rzemiosła i sukcesywnie powiększać przewagę. Cztery przewinienia 
szybko popełniła kapitan kutnowskiej drużyny i jej najskuteczniejsza w 
tym spotkaniu zawodniczka - Paulina Kacprowicz. Trener Tomasz Pasiń-
ski zmuszony był posadzić ją na ławce, by wykorzystać jej umiejętności 
w końcowej partii meczu. Kutnianki wygrały pewnie, nie pozostawiając 
przeciwniczkom złudzeń, co do dzielącej je różnicy klas.

- Dziewczyny zaczęły mecz mało skoncentrowane, prowadziły przez cały 
czas, ale wynik i tak nie jest adekwatny do ich umiejętności - powiedział 
po meczu trener MKS Kutno Tomasz Pasiński. - Myślę, że na więcej je 
stać, popełniły dużo szkolnych błędów, powinny wygrać w lepszym stylu.

MKS Kutno: Bogdańska 2, Chodorowska 2, Borowiecka 8, Gabrysiak 15, 
Walicka 12, Nowak 4, Kacprowicz 32, Szczesiak 10, Woźniak 4, Lesicka 2, 
Podorska 4, Zawierucha 0.

rcz

Pewne zwycięstwo kadetek
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AZS WSGK Polfarmex 
Kutno pewnie pokonał 
przed własną publicznością 
swojego imiennika z 
Poznania AZS Politechnika 
Big-Plus Poznań 81:67 
(21:18, 23:7, 22:23, 15:19). 
Zwycięstwo cieszy, forma 
Akademików z Kutna 
może jednak niepokoić.

Podopieczni trenera Jarosława 
Krysiewicza do spotkania z benia-
minkiem I ligi przystępowali z po-
zycji lidera rozgrywek i absolutnego 
faworyta. Poznaniacy rychło pokazali 
jednak, że tanio skóry sprzedać nie 
zamierzają. Mecz rozpoczął się od 
prowadzenia gospodarzy, ambitnie 
walczący goście dotrzymywali im 
kroku. I kwarta była wyrównana, 
wynik oscylował w okolicach remisu. 
W ostatnich sekundach pierwszej od-
słony meczu Wojciech Glabas celnym 
rzutem za trzy punkty zapewnił kut-
nianom prowadzenie. Po pierwszych 
10 minutach gry na tablicy widniał 
wynik 21:18.

W II kwarcie Akademicy z Kutna 
zdemolowali wręcz rywali, którym 
w tej odsłonie meczu udało się zdo-
być zaledwie 7 punktów. Strzelecki 
festiwal rozpoczął Szymon Rduch. 
Później brawurową akcję zakończo-
ną 2 punktami przeprowadził Piotr 
Trepka (szkoda, że były to jedyne 
punkty zdobyte w tym meczu przez 
kutnowskiego rozgrywającego). Na 
listę strzelców ponownie wpisał się 
Rduch, tym razem rzutem za 3 pkt. 
i przewaga kutnowskiej drużyny 
wzrosła do 8 pkt. (28:20). Tendencja ta 
w tej kwarcie nie miała już ulec zna-
czącej zmianie. Bardzo dobrze grał 
wprowadzony za nieskutecznego 

Huerta 
M a z u ra 

(jego konto 
punktowe po I połowie spotkania 
- 0) Dawid Bręk. Ostatecznie w II 
odsłonie spotkania AZS Kutno od-
niósł miażdżące zwycięstwo - 23:7. 
Po I połowie meczu gospodarze, 
ku uciesze licznie zgromadzonej 
publiczności, prowadzili 44:25. Naj-
skuteczniejszym graczem kutnow-
skiego teamu był w tym momencie 
Wojciech Glabas, który uzbierał na 
swoim koncie 11 pkt.

Powiało optymizmem, ale niestety 
kłopoty dopiero nadchodziły. W III 
kwarcie poznaniacy mozolnie od-
rabiali straty, lecz gospodarze nadal 
kontrolowali przebieg spotkania. 
Nadal dobrze grał Bręk, przełamał się 
wreszcie Mazur i zapunktował za 3. 
Gra z obydwu stron wyglądała jed-
nak dosyć siermiężnie. Ostatecznie 
tę przepychankę jednym punktem 
wygrali goście z Poznania (23:22).

Podobnie wyglądała ostatnia część 
meczu. Ofiarnie i z dużym animu-
szem grał Mazur, punktował Dłuski, 
który okazał się najskuteczniejszym 
koszykarzem Akademików z Kutna 
(zdobył 22 pkt.), lecz Politechnicy 
uporczywie dążyli do zmniejszenia 
dzielącej ich od wyżej notowanych 
rywali różnicy punktowej. Ostatnią 
kwartę wygrali 19:15. Osiągnięta w 

I połowie spotkania przewaga dała 
jednak zwycięstwo kutnowskiej 
drużynie. - Na pewno cieszą punkty, 
ale styl jest nie taki, jaki powinien być. 
Zwłaszcza  trzecia i czwarta kwarta, 
w których zagraliśmy bardzo źle, bez 
koncentracji. - powiedział po meczu 
Jarosław Krysiewicz, trener AZS 
WSGK Polfarmex Kutno. - Chłopcy 
po pierwszej połowie myśleli, że 
już jest po meczu. A właśnie grając 
z takimi drużynami, jak drużyna z 
Poznania, trzeba być skoncentrowa-
nym i do końca grać swoje. A myśmy 
poddali się tej grze, którą chciał grać 
Poznań. Jesteśmy drużyną bardziej 
doświadczoną i powinniśmy to 
wykorzystać, a w III i IV kwarcie 
zagraliśmy jak juniorzy - trzeba to 
przemyśleć i wyciągnąć wnioski.

Po V. kolejce rozgrywek I ligi AZS 
WSGK Polfarmex Kutno stracił po-
zycję lidera na rzecz Śląska Wrocław, 
który wysoko pokonał Start Lublin 
85:52.

AZS WSGK Polfarmex Kutno: 
Dłuski 22, Glabas 14, Małecki 11, Bręk 
10, Rduch 9, Mazur 6, Kwiatkowski 5, 
Janczura 2, Trepka 2, Szwed 0.

AZS Politechnika Big-Plus Poznań: 
Sobkowiak 16, Metelski 14, Stankie-
wicz 10, Hybiak 7, Baszak 4, Gacek 4, 
Ulchurski 4, Kowalewski 2, Rostalski 
2, Rutkowski 2, Szydłowski 2, Dylik 0.

Robert Czekalski

Piłkarze MKS Kutno pokonali na 
własnym boisku zajmującą 14. miejsce 
w tabeli rozgrywek III ligi Wartę Sie-
radz 2:1 (1:0). Goście kończyli mecz w 
dziesiątkę po kontrowersyjnej decyzji 
sędziego Michała Kierzkowskiego.

Spotkanie nie było toczone w osza-
łamiającym tempie. Goście przy-
jechali nastawieni defensywnie z 
zamiarem wywiezienia z Kutna przy-
najmniej jednego punktu. Obrona i 
wyprowadzanie kontrataków - taka 
była taktyka Warty. Ten sposób gry 
okazał się jednak mało skuteczny. 
Przesądził o tym błąd bramkarza 
Mateusza Zaniewskiego, który 
mając piłkę „na rękach” puścił gola 
po - trzeba przyznać dobrym, kąśli-
wym - strzale Dariusza Lipińskiego z 
rzutu wolnego. Od 26. minuty meczu 
Miejscy prowadzili 1:0.

Kutnianie pilnowali wyniku. Go-
ście próbowali zdobyć wyrównującą 
bramkę, lecz w ich akcjach ofensyw-
nych brakowało wykończenia. Dość 
powiedzieć, że bramkarz MKS Jakub 
Skrzypiec ani razu w I połowie spotka-
nia nie był zmuszony do interwencji po 
strzale przeciwnika. 

W samej końcówce I połowy meczu 
ładną akcję lewą stroną boiska prze-
prowadził Sylwester Płacheta, piłka 
po jego strzale minęła jednak bramkę 
Warty. Po pierwszych 45. minutach gry 
MKS zasłużenie prowadził 1:0.

W II połowie meczu gra się ożywiła. 
Sieradzanie zaatakowali, dążąc do 
wyrównania, Miejscy odpowiadali nie 
mniej groźnymi akcjami. Szczególnie 
aktywny był Szymon Kiwała. Po jego 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 59. 
min. gry z piłką minął się Dopierała, 
a była to dogodna okazja do podwyż-
szenia wyniku. Kilka minut później 
groźnie zza pola karnego strzelał 
Lewicki, bramkarz gości wybił piłkę 
poza boisko.

Nagroda za determinację przyszła 
dla Warty w 65. min. meczu. Po ładnej 
akcji strzałem z lewego narożnika 
pola karnego piłkę w bramce Jakuba 
Skrzypca umieścił Piotr Kobierski.

Ten gol podrażnił ambicję Miej-
skich. Podopieczni trenera Kamila 
Sochy bardziej zdecydowanie zaata-
kowali rywali. Brakowało niestety 
skuteczności. Już w 67 min. Lewicki 
zmarnował sytuację sam na sam z 
bramkarzem Warty. Chwilę później to 
samo uczynił Kiwała. Sieradzanie od-
gryzali się niebezpiecznymi kontrami.

Do kontrowersyjnej sytuacji do-
szło w 79. min. gry. Za zbyt długie 

wyrzucanie piłki z autu, a w inter-
pretacji arbitra meczu - bezpod-
stawne przedłużanie gry, drugą 
żółtż kartką (a w efekcie czerwo-
ną) ukarany został piłkarz Warty 
Swęderski. Ta decyzja sędziego 
wywołała ostrą reakcję trenera sie-
radzan Bogdana Jóźwiaka, który za 
dyskusję i zbyt mocne słowa pod 
adresem arbitra odesłany został na 
trybuny stadionu.

Grający w przewadze kutnianie 
nadal dążyli do zwycięstwa. W 84. 
min. w polu karnym sfaulowany 
został szarżujący na bramkę Warty 
Szymon Lewicki. Sędzia podyktował 
rzut karny, który na bramkę zamienił 
wprowadzony dziesięć minut wcze-
śniej Jakub Kustra.

MKS mógł podwyższyć wynik, 
lecz dwie wyśmienite okazje w samej 
końcówce meczu zaprzepaścił Dawid 
Dzięgielewski.

Po średnich lotów widowisku z 
sędziowskim przytupem MKS Kutno 
pokonał niżej notowaną w tabeli Wartę 
Sieradz 2:1.

- MKS Kutno jest drużyną lepszą, 
posiadającą większą kulturę gry - 
komplementował po meczu zespół 
Kamila Sochy trener przeciwników 
Bogdan Jóźwiak. - Naszym celem 
jest utrzymanie się w III lidze, Kutno 
ma wyższe aspiracje. 

- Ja muszę zgodzić się z poprzed-
nikiem; dodam, że dla mnie też sę-
dziowanie od początku tej rundy jest, 
mówiąc oględnie, niezadowalające 
- powiedział na pomeczowej kon-
ferencji prasowej Kamil Socha, 
szkoleniowiec Miejskich. - Mieliśmy 
przewagę, mieliśmy dogodne sytuacje 
do zdobycia goli i mogliśmy wygrać 
z przeciwnikiem nie grającym w 
osłabieniu. Dla nas bardzo ważne są 
te trzy punkty. Wiedzieliśmy, że Warta 
to niewygodny przeciwnik, wiadomo 
jak trudno gra się z zespołem nasta-
wionym defensywnie.

MKS Kutno - Warta Sieradz 2:1 (1:0)
1 : 0 - 26’ Dariusz Lewicki
1:1 65’ Piotr Kobierski
2:1 85’ Jakub Kustra (karny)
żółte kartki: Dopierała, Kiwała 

(MKS) - Swęderski (Warta)
czerwona kartka: Swęderski (za 

drugą żółtą).
MKS Kutno: Skrzypiec - Dopierała, 

Znyk, Lipiński, Klepczyński - Muszyń-
ski (75’ Pałczyński), Kubiak, Kiwała 
(89’ Kowalczyk), Płacheta (75’ Kustra), 
Dzięgielewski - Lewicki (86’ Dylewski).

Robert Czekalski

Pierwsze zwycięstwo w swoim 
drugim meczu w Wojewódzkiej 
Lidze Młodziczek Starszych U-14 
odniosły koszykarki MKS Kutno. 
Podopieczne trenera Mariusza 
Łubińskiego pokonały na wy-
jeździe UMKS Księżak Łowicz 
69:57 (17:15; 10:17; 21:11; 21:14). 

- Cieszy zwycięstwo na „gorą-
cym terenie”  w Łowiczu, a także 
to, że pomimo tego, że dziewczęta 
z Kutna były o rok młodsze od 
swoich przeciwniczek, to stanęły na wysokości zadania i wygrały mecz - mówi Mariusz Łubiński, sz-
koleniowiec kutnowskiej drużyny. - Gramy rocznikiem młodszym (2000), naszym celem w tym sezonie jest 
wygranie jak największej liczby meczów, ale jak to będzie, to zobaczymy na koniec sezonu. Chcemy zająć jak 
najwyższe miejsce w końcowej tabeli rozgrywek, ale w tym sezonie nie jest to naszym głównym celem. O te 
dwie najwyższe lokaty, dające awans do rozgrywek na szczeblu strefowym, będziemy walczyć za rok, teraz 
chcemy się “ograć” i jak najwięcej nauczyć.

MKS Kutno: Marta Erwińska 2, Joanna Garstka 0, Weronika Bogdańska 24, Milena Adamiak 4, Małgorzata 
Łukasiewicz 0, Martyna Goniarska 24,

Natalia Zybura 0, Blanka Zawierucha 13, Karolina Jankowska 2, Julia Stępniak 0, Zuzanna Jędrzejczak 0, 
Magdalena Buczyńska 0.

 rcz

Warta zatopiona

Młodziczki górą w Łowiczu

Poznaniacy pokonani
Jerzy Krysiewicz, trener AZS WSGK Polfarmex Kutno, z 
wyniku był bardziej zadowolony, niż z gry zespołu
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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
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Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagroże-
niom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 9857128,61 pln, z czego wartość dofinansowania z 
EFRR wynosi 6326429,72 pln, co stanowi 70,46% kosztów kwalifikowanych.

Umowa nr UDA-RPLD.02.09.00-00-021 /10-00 z dnia 10 listopada 2010 roku

Przedmiotem projektu jest:
1. Budowa kotłowni opalanej biomasą, zasilającej budynki w Mazewie. Kotłownia budo-
wana jest na potrzeby ogrzania budynków:
Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,
Ośrodka zdrowia,
Budynku mieszkalnego nr 57,
Budynku mieszkalnego nr 69,
Budynku mieszkalnego nr 70,
Budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Budowa kotłowni opalanej biomasą, zasilającej budynki w Daszynie. Kotłownia budo-
wana jest na potrzeby ogrzania budynków:
Budynków mieszkalnych nr 26, 27 i 28,

Budynku OSP,
Budynku Urzędu Gminy,
Budynku przemysłowo-biurowego.

3. Instalacja kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców w Gminie Da-
szyna, w następujących miejscowościach: Goszczonno, Siedlew, Nowa Żelazna, 
Mazew, Mazew Kolonia, Zieleniew, Karkoszki, Jabłonna, Łubno, Opiesin, Jacków, 
Krężelewice, Upale, Sławoszew, PGR Koryta, Koryta, Jarochów, Jarochówek, Osę-
dowice, Janice, Stara Żelazna, Gąsiorów, Miroszewice, Zagróbki, Żabokrzeki, 
Drzykozy, Rzedków, Daszyna, Walew, Ogrodzona.

4. Instalacja oświetlenia ulicznego w Gminie Daszyna z wykorzystaniem źródeł foto-
woltaicznych w następujących miejscowościach: Daszyna, Mazew, Jacków, Janice, 
Osędowice, Jarochówek, Łubno, Jarochów, Skrzynki, Żabokrzeki, Żelazna Stara, 
Lipówka, Kolonia Mazew, Krężelewice, Goszczynno, Sławoszew, Drzykozy, Żelazna 
Nowa, PGR Koryta.
Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego, 
jak również dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na społeczno-gospodarczy rozwój gminy, 
przyczyni się do budowania jej perspektyw rozwojowych i pozytywnego, nowoczesnego 
wizerunku, a mieszkańcom da poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Gmina Daszyna realizuje projekt 
„Zabezpieczenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej”.


