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W tej sprawie mieszkańcy napisali do magistratu

W Łęczycy powstało 
państwo w państwie?

Aż nie chce się 
w to wierzyć...

Oto fragment skargi do burmistrza
„My, osoby starsze, niepełnosprawni, oraz 

młodzież i dzieci, czujemy się poniżani 
zastraszeni przez człowieka, który do 
nikogo nie ma szacunku i czuje się 
całkowicie bezkarnie. Człowiek ten czuje 

się pełnoprawnym właścicielem terenu. 

Słyszymy słowa: wypier... stąd ty lumpie 

czy gnoju’’



2 25 MARCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny CZY W CENTRUM MIASTA STANĄ PARKOMATY?

Samorządowcy z komisji gospodar-
ki i mienia dyskutowali o możliwości 
ustawienia przed urzędem miasta, na 
placu Kościuszki i wschodniej części 
al. Jana Pawła II parkomatów. O płat-
nych miejscach parkingowych mówiło 
się już od dawna. Teraz przyszła kolej 
na konkretne rozmowy. Po świętach 
na obrady komisji zaproszony został 
przedstawiciel łódzkiej firmy, która 
zainteresowana jest ustawieniem w 
mieście parkomatów. 

Najwięcej kontrowersji 
wzbudzają plany 
pobiera-

nia opłat za parkowanie 
przed magistratem.

- Z jakiej racji mam 
płacić za to, że załatwiam 
ważne dla mnie sprawy 
w urzędzie – pyta jeden z 
kierowców z którym roz-

mawialiśmy na parkingu 
przed urzędem miejskim. 

- Odkąd to w mieście pobie-
rane są opłaty od zmotoryzo-

wanych petentów? To miejsce 
powinno być zwolnione z opłat.
Radni argumentują jednak, że to 

właśnie przed magistratem kierowcy 
ustawiają swoje auta i wcale nie idą 
do urzędu. Petenci, którzy faktycznie 
mają w magistracie do załatwienia 

sprawę, niestety nie mogą znaleźć 
wolnego miejsca. 

Jak się dowiedzieliśmy łęczycki 
samorząd nie spodziewa się dużych 
zysków w związku z planowanym 
wprowadzeniem płatnych miejsc 
parkingowych. Ważne, by zyski z 
płatnych parkingów, pokryły koszty 
utrzymania parkomatów.

- Myślimy o postawieniu w Łęczycy 
6-7 parkomatów – mówi Paweł Ku-
lesza, przewodniczący rady miasta. 
- Cena za godzinę postoju wynosiłaby 
około 2 zł. Firmie, która postawiłaby 
w mieście parkomaty, musielibyśmy 
płacić ponad tysiąc złotych miesięcznie 
od jednego takiego urządzenia. 

Nie jest tajemnicą, że w Łęczycy 

brakuje parkingów. Kie-
rowcy martwią się tym, 
że już niedługo będą 
musieli płacić za parko-
wanie na największych 
parkingach w mieście. 
Dlatego radni rozma-
wiali też o parkingowej 
alternatywie. 

- Trzeba byłoby rów-
nież pomyśleć w ramach 
rekompensaty o parkin-
gach bezpłatnych, dla tych 
którzy z przyczyn finanso-
wych nie będą mogli płacić 
za parkowanie – mówi 
Antoni Brygier.

tekst i fot. (koch)

Pierwszy dzień kalendarzowej  
wiosny (21 marca) był pochmurny 
i śnieżny. Sypiący z nieba biały 
puch pokrył grubą warstwą chod-
niki, ulice i domy. Kierowcy znów 
zmagali się ze śliskimi drogami. 
Szczególnie problemy na drogach 
mieli ci, którzy wymienili już opony 
zimowe na letnie. 

Jaka będzie pogoda na święta? 
Według synoptyków na naprawdę 

ciepłe dni musimy jeszcze pocze-
kać. Wprawdzie temperatura na 
Wielkanoc podskoczyć ma do 5 
kresek na plusie, ale to przecież nie 
jest jeszcze prawdziwie wiosenna 
aura. Niestety do świąt przyroda 
nie zdąży się zazielenić. Można też 
spodziewać się, że do Wielkanocy 
pozostaną resztki śniegu, bo napa-
dało go naprawdę sporo. Niektórzy 
zastanawiają się, czy lepiej malować 
pisanki, czy też lepić bałwanki...

(stop)

Abonenci sieci Plus GSM w ubie-
gły wtorek od południa do godz. 
14 nie mogli się nigdzie dodzwonić. 
Nie można było również wysłać 
wiadomości tekstowych i tzw. MMS
-ów lub skorzystać z internetu. Skąd 
te utrudnienia?

W biurze prasowym sieci tłuma-
czą, że doszło do uszkodzenia du-
żego łącza transmisyjnego. Z tego 
powodu odcięta została możliwość 
świadczenia usługi sieci Plus na 
znacznym obszarze województwa 
łódzkiego. 

Za głuche telefony można do-
magać się odszkodowań w postaci 
obniżenia rachunku czy też otrzy-
mania dodatkowych darmowych 
minut. Choć to wcale nie będzie 
takie proste. Trzeba przede wszyst-
kim udowodnić operatorowi, że 
ponieśliśmy z tego powodu znaczną 
stratę finansową. Na przykład nie 
mogliśmy dodzwonić się do kon-
trahenta.

(stop)

Zamilkły komórki. Można dochodzić 
odszkodowań
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Wiosna sypnęła śniegiem

Coraz bliżej płatnego parkowania...

Radni dyskutowali o 
planach pobierania opłat od 
kierowców za parkowanie

Nie wiadomo 
czy w Łęczycy 
stanąć by 
miały takie 
jak na zdjęciu 
nowoczesne 
parkomaty, 
które już 
działają w 
Łodzi
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To symbol nowego życia. 
Dla chrześcijan jajko sym-
bolizuje zwycięstwo życia, 
jest znakiem Chrystusowe-
go i ludzkiego zmartwych-
wstania. 

Odwiedziliśmy gospo-
darstwo we wsi Dąbie. Ewa 
Ludwiczak hoduje kury nio-
ski, które codziennie znoszą 
prawie 3 tysiące jaj. 

- Na pewno jajek na Wiel-
kanoc nie zabraknie – mówi 
z uśmiechem pani Ewa. 

Produkcja jaj to jedna z 
najbardziej intensywnych 
form hodowli – dowiaduje-
my się od pani Ewy. Jedna 
kura jest w stanie złożyć 
około 300 jaj rocznie. Do 
produkcji jaj każda kura 
jest hodowana przez okres 
jednego roku. 

- W mojej rodzinie wszyscy 
lubimy jajka. Jeszcze nam 
się nie znudziły. Na święta 
jaja będą tradycyjne, tzn. po 
ugotowaniu podane z ma-
jonezem. Nie wyobrażam 
sobie świąt wielkanocnych 
bez jajek. Przecież dzielimy 
się nimi składając sobie ży-
czenia, muszą być na stole 
wielkanocnym – mówi Ewa 
Ludwiczak. 

W gospodarstwie jest po-
nad 3 tysiące niosek. Na jajko 
od kury czeka się zazwyczaj 
dzień lub dwa. Niekiedy 
nioska znosi jajko z kilkoma 
żółtkami.

- Wielokrotnie miałam 
już takie jajka, w których po 
rozbiciu były aż trzy żółtka. 

Czasami są też jajka z dwoma 
skorupkami. 

Nioski pani Ewy znoszą 
jajka o ciemniejszych sko-
rupkach. Gospodyni chwali 
sobie ten kolor, szczególnie, 

że wystarczy posmarować 
je tłuszczem, by pięknie pre-
zentowały się w wielkanoc-
nym koszyczku. 

Jajka z gospodarstwa z 
Dąbia można kupić m.in. 
na miejskim targowisku w 
Łęczycy. E. Ludwiczak mówi 
o konkurencji i jajkach ze 
wschodu.

- Teraz sprzedawane są 
jajka np. z Ukrainy, które 
kosztują o połowę mniej 
od naszych. Ale wiadomo 
od jakich są kur? Nie chcę 
zachwalać jedynie swojego 
towaru, ale wszyscy mnie 
znają. Nie sprzedawałabym 
jaj nieświeżych lub od kur 
źle karmionych. Zawsze do 
paszy dodaję dla niosek mar-
chewki, żeby żółtka były żół-
te a jajka smaczne – słyszymy. 

Obecnie uważa się, że jajka 
wcale nie podnoszą tak bar-
dzo cholesterolu, jak na przy-
kład tłuste mięsa, wątróbka 
czy kiełbasa. Jajka zawierają 
duże ilości niezbędnego nam 
białka. Potrzebujemy go do 
prawidłowego wzrostu i 
rozwoju tkanki kostnej w 
wieku młodszym oraz do 

utrzymania zdrowia w wie-
ku dorosłym. Jajka zawierają 
także bardzo cenną dla funk-
cjonowania naszego mózgu i 
serca lecytynę.

Uwaga:

Najzdrowsze są jajka na 
miękko, głównie ze względu 
na to, iż zbyt długie goto-
wanie jajek przyczynia się 
do utraty części ich waż-
nych składników, a sadzone 

wymagają zbyt dużej ilości 
tłuszczu, by je przygotować. 
Z czystym sumieniem może-
my sobie jednak pozwolić na 
kilka jajek tygodniowo. 

(stop)

Nioski się postarały. Na 
Wielkanoc jaj nie zabraknie
GM. ŁĘCZYCA

Na wielkanocnym 
stole wśród 
potraw nie może 
zabraknąć jajek

Ewa Ludwiczak 
hoduje nioski, które 
codziennie znoszą 
prawie 3 tysiące jaj
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Mirosław Szkurłat, który 
przez kilka lat mieszkał w 
altanie na działkach, tuż 
przed Wielkanocą otrzymać 
ma klucze do mieszkania 
przy ul. Poznańskiej. 

- Dziękuję za pomoc Repor-
terowi a także burmistrzowi 
i ośrodkowi pomocy – mówi 
pan Mirosław. - Po nagłośnie-
niu przez was sprawy, moim 
losem zaczęli się wreszcie in-

teresować w urzędzie miasta. 
Pomógł też MOPS. 

Mirosław Szkurłat po roz-
mowie z burmistrzem ma 
obiecane skromne mieszkanie 
w kamienicy położonej blisko 
miejskiego targowiska. 

- Pokoik jest do remontu, 
ale jestem fachowcem i bez 
problemu przeprowadzę re-
mont – cieszy się łęczycanin. 
- Najważniejsze, że wreszcie 
będę miał swój kąt. Szczerze 
mówiąc, to martwiłem się tym, 

Mieszkanie na święta
ŁĘCZYCA

Mirosław Szkurłat tych świąt nie powinien spędzić na działkach

W odczuciu Antoniego Kuczkowskiego łazienka nie 
wygląda najlepiej

że święta znów przyjdzie mi 
spędzać na działkach. 

Panu Mirosławowi pomógł 
też MOPS.

- Otrzymałem darmowe 
posiłki. Są naprawdę bardzo 
smaczne. Chciałbym za po-
średnictwem gazety podzię-
kować za pomoc.

Mieszkanie ma także otrzy-
mać Antoni Kuczkowski. 
Starszy i schorowany pan 
mieszka na przedmieściach 
Łęczycy w domku podtrzy-
mywanym stemplami. W 
każdej chwili budynek może 
runąć. Pan Antoni zastanawia 
się jednak, czy przeprowadzić 
się do obiecanego lokalu przy 
ul. Belwederskiej. 

- Pan burmistrz w rozmowie 
ze mną zapewniał, że miesz-
kanie wraz z łazienką jest 
super. Przyjechałem kilka dni 
temu do tej kamienicy zoba-
czyć łazienkę. Niestety nie jest 
super. Toaleta jest zaniedbana, 
brakuje wanny. Pokoju jeszcze 
nie widziałem, w każdym 
bądź razie zastanawiam się 
nad przeprowadzką – usły-
szeliśmy. 

A. Kuczkowski jest chyba 
najbardziej znanym mieszkań-
cem ubiegającym się o lokal 
socjalny. W tej sprawie pisał 
już do burmistrza setki razy. 
Zabiegał o lokal w niedawno 
wybudowanych domach so-
cjalnych. Już raz miał propozy-

W takim domku 
mieszka pan 
Antoni

cję otrzymania mieszkania od 
miasta. Nie przeprowadził się 
jednak na ul. Poznańską. Jak 
będzie teraz? Czy pan Antoni 

spędzi Wielkanoc w mieszka-
niu przy ul. Belwederskiej? To 
już zależy tylko od niego...

(stop)
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Nasza cierpliwość już się wyczerpała – mówią mieszkańcy
Skargi tych ludzi są bezzasadne – odpowiada obwiniony

Prawie 30 osób podpisało się pod 
skargą przesłaną do burmistrza na 
zachowanie Grzegorza Jasińskiego, 
prezesa Miejskiego Młodzieżowe-
go Klubu Tenisa. Lokatorzy blo-
ków położonych w pobliżu kortów 
tenisowych twierdzą, że na osiedlu 
życie stało się nie do zniesienia. 
Szef MMKT – jak usłyszeliśmy – 
obraża ludzi, straszy ich policją i 
strażą miejską. 

Ja tylko pilnuję porządku, bo sporo 
pracy włożyłem w urządzenie tego 
terenu – mówi z kolei G. Jasiński.

Do naszej redakcji w ubiegłym 
tygodniu przesłane zostało pismo od 
mieszkańców proszących o zajęcie 
się tym bulwersującym tematem. 
Przede wszystkim prezesa Jasińskie-
go krytykują lokatorzy bloku przy ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 4a (Grze-
gorz Jasiński jest mieszkańcem tego 
bloku – przyp. aut.). Pojechaliśmy na 
miejsce, by porozmawiać z ludźmi i 
dowiedzieć się jakie mają pretensje w 
stosunku do działacza sportowego. 

Nie musieliśmy długo czekać, by 
uzyskać odpowiedź. Faktycznie na 
osiedlu aż iskrzy a temat kortów 
tenisowych i prezesa MMKT jest 
bardzo gorący.

- Odkąd pojawił się pan Jasiński, 
to na tym osiedlu odechciewa się 
żyć – mówi Grażyna Lawenda, jed-
na z lokatorek bloku mieszczącego 
się naprzeciwko kortów, która także 
podpisała się pod skargą przesłaną 
do magistratu. - No bo kto to widział, 
aby wyzywać ludzi, obrażać ich, 
rzucać bluźnierstwami. I takie trak-
towanie z jego strony jest tylko za to, 
że wyprowadzamy psy na trawnik 
przed blokiem. Ja sprzątam po swo-
im pupilu. Pan Jasiński krzyczy też 
na ludzi, którzy siedzą na ławkach 
przy kortach. Robi im zdjęcia, straszy 
policją i strażą miejską.

Grzegorz Jasiński z krytyką się 
nie zgadza. Argumentuje, że dba o 
porządek na osiedlu. Podkreśla, że 
dzięki niemu na blokowisku powsta-
ły korty i nowe nasadzenia.

- To osiedle jeszcze kilka lat temu 
wyglądało fatalnie. Te wszystkie 
inwestycje, które tutaj zostały zre-
alizowane, nie są dla mnie. Są dla 
mieszkańców, dzieci. Wokół kor-
tów wsadziłem setki drzew, teren 
się zazielenił. Wymagam jedynie, 
aby właściciele psów sprzątali 
nieczystości po zwierzakach. A ze 
strażą miejską i policją owszem 
współpracuję. Bo nie pozwolę na to, 
aby pod blokiem, w pobliżu kortów 
pito alkohol. 

Od G. Jasińskiego dowiedzieli-
śmy się jeszcze, że trawniki wraz z 
nasadzeniami mają zostać wkrótce 
ogrodzone. W planach jest także 
zainstalowanie monitoringu. 

Jak w każdej podobnej sprawie 
związanej z osiedlowym życiem, 
są i zwolennicy prezesa MMKT. Ci 
lokatorzy chwalą sobie to, że przy 
blokach wsadzonych zostało wiele 
drzew a dzieci mogą na kortach 
spędzać czas. 

Jaka w tej sprawie jest opinia 
władz miasta? W oświadczeniu 
burmistrza czytamy...

„W związku z Państwa skargą 
uprzejmie informuję, że wystoso-
wałem do Pana Jasińskiego pismo o 
zaniechanie jakichkolwiek działań 
godzących w Państwa stosunki 
dobrosąsiedzkie. Teren zieleni, o 
którym wspominacie Państwo w 
swoich pismach jest terenem stano-
wiącym własność Miasta Łęczyca, 
który zgod-
nie z uchwa-
łą oddany 
z o s t a ł  w 
użyczenie 
z przezna-
c z e n i e m 
na ziele-
niec Miej-
s k i e m u 
Młodzie-
żowemu 
Klubowi 
Ten iso -
wemu W 
Łęczycy, 
którego 
P rez e -
sem jest 

Pan Grzegorz Jasiński. W 
związku z powyższym 
utrzymanie czystości, 
porządku i ponoszenie 
kosztów związanych z 
utrzymaniem przedmiotowego 
terenu ponosi klub. Nie oznacza to 
jednak, że

Pan Grzegorz Jasiński ma prawo 
używać wobec Państwa słów po-
wszechnie uznanych za

obelżywe oraz wykonywania 
innych czynności utrudniających 
życie mieszkańcom bloku”.

Mam żal do burmistrza o to 
pismo, bo wcale na ten temat 

wcześniej ze mną nie rozmawiał 
– słyszymy od prezesa MMKT. 
- Wyjaśniłbym wszystko, tym 
bardziej, że to ja ostatnio czuję 
się pokrzywdzony. Niedawno 
cały samochód miałem wysma-
rowany odchodami. Pomimo tej 
całej nagonki na moją osobę, nie 
poddam się. Mieszkam na tym 
osiedlu i chcę, by wyglądało 
schludnie.

(stop)

Grażyna Lawenda w emocjonalnej rozmowie z prezesem Jasińskim. - Dlaczego pan krzyczy na lokatorów? - pyta mieszkanka. Na nikogo nie krzyczę a o porządek na osiedlu trzeba dbać – odpowiada Grzegorz Jasiński.

Takie tablice postawił na 
osiedlu szef MMKT

Działacz sportowy na osiedlu 
posadził wiele drzew. Dlatego 
teraz – jak nam powiedział 
– pilnuje, by właściciele 
czworonogów sprzątali po 
swoich pupilach
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ZAŚMIECONA ULICZKA, ZARDZEWIAŁE TABLICE, NIECZYNNE PAMIĄTKI

Miejscowość znana jest z 
tego, że właśnie tu na świat 
przyszła św. Faustyna. Nie-
stety punkty z pamiątkami 

są zamknięte, nie działa 
kawiarenka, toalety dla 
turystów też pozamykane. 
Na ulicy patronki walają się 
śmieci a tablice informujące 
o miejscu narodzin św. Fau-
styny są całe zardzewiałe. 

Niedawno nasz reporter 
wcielił się w rolę pielgrzyma. 
Na początek podążyliśmy 
szlakiem wyznaczonym 
zardzewiałymi tabliczka-
mi, do domu rodzinnego 
św. Faustyny. Po kilkuset 

ŚWINICE 
WARCKIE

ŚWINICE 
WARCKIE

Czy zapomniano o patronce?

Na dworcu PKS w po-
mieszczeniach przeznaczo-
nych pierwotnie pod po-
trzeby kas biletowych sklep 
odzieżowy urządziła była 
bezrobotna. 

- Otrzymałam z urzędu 
pracy dotację na stworze-
nie firmy i zaryzykowałam. 
Nie żałuję – mówi Marzena 
Antczak. - Sprzedaję odzież 
używaną w dworcowych 
pomieszczeniach, ale oprócz 
tego na miejscu wykonuję 
poprawki. Skracam spodnie, 
doszywam guziki, wszywam 
ekspresy.

Zaśmiecona ulica patronki

Niestety, pomimo informacji, wszystko pozamykane

Zamiast biletów sprzedawana jest odzież

metrach nie było nawet ta-
bliczek, przy drodze stały je-
dynie same metalowe słupki. 
Na rozwidleniu dróg każdy 
pielgrzym zadaje sobie pyta-
nie, którędy pójść. 

Jeszcze większe zaskocze-
nie na ul. św. Faustyny. Tuż 
przy tabliczce z nazwą ulicy 
ustawiony został pojemnik na 
śmieci. Niestety przepełniony. 
Pełno nieczystości wokół.

Wracamy. Przy sanktu-
arium urodzin i chrztu św. 
Faustyny w centrum miej-
scowości już z daleka rzucają 

się w oczy kierunkowskazy 
informujące o kawiarence, 
pamiątkach, toaletach.

Pukamy do punktu z „so-
uvenirami”. Nikt nie otwie-
ra. Naszą wizytą zaintereso-
wał się ksiądz.

Pytamy, dlaczego punkty 
są zamknięte.

- Kawiarnia jest czyn-

na dla zorganizowanych i 
wcześniej umówionych grup 
pielgrzymów – usłyszeliśmy 
od duchownego.

A co z pamiątkami i toaleta-
mi? Na te pytania odpowiedzi 
nie uzyskaliśmy. Widać, że 
pielgrzym w Świnicach Warc-
kich łatwo nie ma...

(stop)

Tak wyglądają nieliczne 
tabliczki informujące 
o miejscu narodzin św. 
Faustyny

Do sklepiku odzieżowego 
pani Marzeny często zagląda-
ją kierowcy autobusów. 

- Są liczną grupą klientów, 
bo kilka razy zatrzymują 
się przecież przy dworcu. 

Pasażerowie czekający na 
autobusy też do mnie przy-
chodzą. Ceny atrakcyjne, 
więc zapraszam – mówi z 
uśmiechem była bezrobotna. 

(stop)
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Nawet trzy razy więcej zleceń 
mają specjaliści od czystości. W 
okresie przedświątecznym nie 
wszyscy mają czas na mycie 
okien, pranie dywanów, czysz-
czenie mebli. Ale to żaden pro-
blem. W takich czynnościach 
wyręczą nas fachowcy.

- Takie konkretne ceny za 
tego typu usługi trudno po-
dać. Wszystko zależy od za-
kresu wszystkich zleconych 
prac w danym mieszkaniu 
– mówi Marzena Kaczma-
rek, właścicielka jednej z firm 
sprzątających działających w 
mieście. - Pranie chodników, 
wykładzin, dywanów to mniej 
więcej koszt 5 zł od metra kwa-

dratowego. Za umycie okna 
trzeba zapłacić od 20 do 50 zł 
od sztuki. Nieraz wcale nie 
jest tak, że komuś nie chce się 
sprzątać. Firmy profesjonalne 
dysponują o wiele większą 
gamą środków myjących i 
piorących. Dlatego efekt jest o 
wiele lepszy.

Przed świętami wielu miesz-
kańców zleca mycie nagrobków. 
Realizacja takiego zlecenia w 
firmie pani Marzeny kosztuje 
od 40 do 100 złotych.

(stop)

W sklepach coraz tłocz-
niej. To nie dziwi. Przecież 
już za kilka dni Wielkanoc. 
Na stołach nie powinno 
zabraknąć białej kiełbasy, 
szynki, różnego rodzaju 
mięs, jajek, ciast... Czy te-
goroczne święta bardzo 
uszczuplą nasze portfele?

W cukierniach ceny słod-
kości tylko nieznacznie 
wzrosły w porównaniu z 
ubiegłym rokiem.

Mazurki kosztują od 5 
zł do 30 złotych. Za babkę 
przyjdzie nam zapłacić 18-
20 złotych (za kilogram). W 
porównywalnych cenach są 
pierniki i makowce. O 2-3 
złote więcej zapłacimy za 
sernik. Tort to wydatek od 
25 zł do 33 zł za kilogram. W 
jednej z łęczyckich cukierni 
można też kupić wypiekane 
zajączki w cenie 13,50 zł za 
kilogram. 

W sklepach mięsnych 
duży ruch. Większość klien-
tów pyta o białą kiełbasę. 

- W porównaniu z rokiem 
ubiegłym cena białej kiełba-
sy nie wzrosła – dowiadu-
jemy się od sprzedawczyni 
z jednego ze sklepów w 
centrum miasta. - Kilogram 
kosztuje 12-16 złotych. Mię-
so od szynki jest już od 
14 złotych za kilogram. 
Schab bez kości kosztuje 
18 złotych.

Oczywiście nie powinno 
zabraknąć jajek. Najtaniej 
kupimy je w marketach. Za 
20 jaj zapłacimy niecałe 6 zło-
tych. Jaja z rynku są droższe. 

Cytrusy też najtaniej w 
marketach. Siatka cytryn 
(pół kilograma) to wydatek 
ok. 2 zł. Złotówkę więcej 
damy za kilogram manda-
rynek. Kilogram bananów 
w markecie kosztuje ok. 
4 zł.

tekst i fot. (koch)

Firmy sprzątające mają 
huk roboty
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Pora na wielkanocne zakupy
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Mocno hałaśliwe wypędzanie zimy
W tym roku zimę przepędzały dzieci z przedszkoli nr 1, 
2 i 4 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy. Każda 
z grup przygotowała wierszyk związany z pożegnaniem 
zimy i przywitaniem wiosny. W konkursie na najpiękniejszą 
Marzannę zwyciężyło przedszkole nr 2. Spod Domu Kultury 
kolorowy pochód przemaszerował pod łęczycki ratusz 
miejski. Szkoda tylko, że zimy nie udało się przepędzić. 

tekst i fot. (koch)
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 29: Milczenie jest złotem.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
- Kto ty jesteś?  
- Jajeczko. 
- Jaki znak twój? 
- Żółteczko. 
- Gdzie ty mieszkasz? 
- W skorupce. 
- W jakim kraju? 
- W kurzej dupce. 
Wszystkiego najlepszego z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

***
Spotykają się dwaj koledzy.
- Dokąd idziesz?
- Na próbę chóru.
- Co wy tam robicie?
- Gramy w karty, pijemy piwko...
- A kiedy śpiewacie?
- Jak wracamy do domu?

***
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 powtórki.
- Eee, nic z tego nie będzie, przecież widać, że wolniej 
podbiega do piłki.

***
Pracownik agencji reklamowej wychodzi z pracy do domu 
o godz. 16. Koledzy dziwnie na niego patrzą, ale nic nie 
mówią. Na drugi dzień znowu wychodzi po ośmiu godzi-
nach. Koledzy patrzą z niesmakiem, ale milczą. Trzeciego 
dnia wybija 16, ten zabiera się do wyjścia.
Koledzy nie wytrzymują.
- A ty co wyrabiasz? My tu zasuwamy po godzinach, a ty 
sobie do domu idziesz!
- Ale... ale... ja mam urlop...

***
W pensjonacie nad morzem po dwóch dniach ulewy:
- Poproszę o rachunek! Wyjeżdżam. Ta pogoda...
- Ale proszę pana, pada w całym kraju, więc i w pańskiej 
miejscowości...
- Tak, ale tam pada o wiele taniej...

KACZKA Z POMARAŃCZAMI
Składniki: 1 kaczka (np. barbarie) 
• 2 pomarańcze 
• 2 jabłka 
• majeranek, sól, pieprz 
• olej do wysmarowania brytfanki 
Sposób przygotowania: Kaczkę umyć, posolić, popieprzyć, 
również w środku. Natrzeć ją intensywnie majerankiem, jak 
uda nam się dostać pod skórę, to również tam ją wysma-
rować. Tak przygotowaną kaczkę dobrze odstawić na kilka 
godzin, jeszcze lepiej na całą noc.
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w ćwiartki, 
a następnie każdą ćwiartkę na pół.
Pomarańcze obrać ze skórki, usuwając albedo. Pokroić w 
plastry.
Brytfankę wysmarować olejem. Włożyć kaczkę, do środka 
napakować jabłka i pomarańcze, wierzch obłożyć pomarań-
czami i resztą jabłek.
Piec pod przykryciem 1,5 godziny w 180 stopniach, po czym 
odkryć i piec pod opcją grill ok 20 minut, aż się zarumieni. W 
czasie pieczenia dobrze podlać kilka razy powstałym sosem.
Kaczkę można przygotować w dowolnym naczyniu żarood-
pornym lub blaszce. Jeśli jednak pieczemy bez przykrycia, 
trzeba częściej podlewać płynem, aby góra nie była wysu-
szona.

WIOSENNE FASZEROWANE JAJKA 
* Z rzodkiewką:
• 4 jajka ugotowane na twar-
do
• 6 sztuk rzodkiewek
• sól, pieprz do smaku
• majonez

Rzodkiewkę drobno kroimy, 
jajka przekrawamy na pół, 
wyjmujemy żółtka, któ-
re mieszamy z pokrojoną 
rzodkiewką, wszystko do-
prawiamy solą i pieprzem i 
łączymy z majonezem. 
Gotową masę nakładamy 
do białek . Całość możemy 
posypać szczypiorkiem.

* Z rzeżuchą
• 4 jajka ugotowane na twar-
do
• Pęczek rzeżuchy
• Sól, pieprz
• Majonez

Rzeżuchę drobno kroimy, jajka przekrawamy na pół wyjmu-
jemy żółtka, które mieszamy z pokrojoną rzeżuchą, wszystko 
doprawiamy solą i pieprzem i łączymy z majonezem. 
Gotową masę nakładamy do białek . 

* Z przyprawą curry
4 jajka ugotowane na twardo
½  łyżeczki przyprawy curry
Sól, pieprz
 majonez lub jogurt naturalny 

Jajka przekrawamy na pół wyjmujemy żółtka, które mieszamy 
z przyprawą curry, wszystko doprawiamy solą i pieprzem i 
łączymy z majonezem lub jogurtem naturalnym. Można po-
łączyć masę z odrobiną musztardy. Gotową masę nakładamy 
do białek. Posypujemy szczypiorkiem.

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• Za rzadką masę twarogową do sernika można zagęścić 2 
łyżkami kaszy manny
• Aby uzyskać piękny aromat sosu pieczeniowego, można 
dodać szczyptę kawy
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Repertuar kina KDK

25 marzec
poniedziałek 
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

26 marzec
wtorek
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

27 marzec
środa 
18:00  Last Minute
 komedia

20:00  Lincoln
 obyczajowy

28-31 marca 
Kino nieczynne!

www.ctmtkutno.com

CENTRUM TEATRU MUZYKI i TAŃCA,  filia Kutnowskiego Domu Kultury, ul. Teatralna 1

4 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny
ZBRODNICZE ŹRÓDŁA PRL-u i SKANDYNAWSKI 
ROCK
Spotkanie z reżyserem, scenarzystą i producen-
tem Jackiem Raginisem. 
W ramach spotkania pokazany zostanie film 
„Mord założycielski”. 
Gospodarz wieczoru – Artur Fryz.

6 kwietnia, godz. 17.00, wejściówki w MDK
KONCERT KONKURSOWY III Festiwalu Piosenki 
„ROZDŹWIĘKI” – Kutno 2013

13 kwietnia, godz. 19.00, bilet: 20 zł w kasie 
CTMiT
MAGDA PTASZYŃSKA z zespołem
Podczas koncertu w Kutnie po raz pierwszy wo-

kalistka wykona cały materiał, który znajdzie się 
na krążku. Będzie to więc koncert premierowy. 
Mocą swojego talentu, charakterystycznej barwy 
głosu oraz oryginalnych aranżacji i niebanalnych 
tekstów, tworzy niepowtarzalny klimat i niezapo-
mnianą atmosferę. 
Na scenie CTMiT zabrzmią zarówno mocne, 
rockowe dźwięki jak i akustyczne ballady w wy-
konaniu Magdy. Towarzyszyć jej będzie zespół 
wspaniałych instrumentalistów.

17 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny
„POLSKA – FRANCJA – ROSJA – powinowactwa 
literackie”
Spotkanie z pisarzami Renatą Lis i Mariuszem 
Wilkiem w ramach cyklu: „Przestrzenie literatury”. 
Prowadzący: Artur Fryz

18 kwietnia, godz. 19.00, bilet: 20 zł w kasie 
CTMiT
SCENA ZAUŁEK – Spotkanie II Jerzy Filar, Wiesław 
Nideraus, Wojtek Gęsicki 
oraz Florian Ciborowski i Rafał Grząka.
Zapraszamy na drugie spotkanie z poetycką Sce-
ną Zaułek. Tym razem głównym gościem sceny 
będzie twórca i lider legendarnej grupy z kręgu 
poezji śpiewanej „Nasza Basia Kochana”, 
który zasłynął m.in. takimi utworami jak: „Samba 
sikoreczka” czy „Za szybą”.
Satyrycznie bawić nas będzie W. Nideraus.

28 kwietnia, godz. 19.00, bilet: 15 zł w kasie CTMiT
„ŚWIAT TANGA” SENTIDO DEL TANGO
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca gościć 
będziemy zespół, który gra kameralne Tango. 

Podstawą ich brzmienia jest trio: fortepian, gitara 
i bandoneon – esencja tangowego brzmienia. 
Sentido sięga do tradycji, ale stara się patrzeć w 
przyszłość, dlatego też wykonuje zarówno klasyki, 
jak i własne kompozycje.
Zespołowi towarzyszy zawodowa para tańcząca 
tango i wokalistka!

CTMiT zastrzega sobie możliwość zmian w 
repertuarze!
Ważne: Na imprezy w CTMiT można dokonać 
telefonicznej lub mailowej rezerwacji biletów. 
Rezerwacje : sekretariat@ctmtkutno.com
Telefon : 24 252 82 92
Zamówione bilety NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹ-
NIEJ NA 3 DNI PRZED IMPREZĄ. Bilety nieode-
brane wracają do sprzedaży.
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Bądź co bądź, ale 
taki widok to wstyd 
dla miejscowej 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
Druhowie, albo 
naprawdę są bardzo 
zapracowani, albo 
najzwyczajniej w 
świecie wcale nie 
przejmują się tym, 
że to właśnie z ich 
budynku zwisają 
spore lodowe sople. 

Sople na dachu remizy
ŚWINICE 
WARCKIE

Zamęt wokół słów szefa spółdzielni
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Wprawdzie Rada Nad-
zorcza zdecydowała o prze-
kazaniu kotłowni przy ul. 
Konopnickiej Przedsiębior-
stwu Energetyki Cieplnej, 
ale sprawa – zdaniem jed-
nego z członków RN – ze 
względu na wypowiedzi 
szefa „Łęczycanki” wcale 
nie jest tak jednoznaczna. 

Krzysztof Urbański przy-
słał do redakcji oświad-
czenie.

„Wypowiedzi prezesa 
Mioduchowskiego w jednej 
z lokalnych gazet są absur-
dalne i nielogiczne. Przy-
kład, to wyrażenie zgody 
przez RN jedynie na przy-
łącze do sieci ciepłowniczej 
spółdzielni instalacji PEC, 

a nie sprzedaży kotłowni 
jak twierdzi w wywia-
dzie prezes. To kłamstwo 
i wprowadzanie spółdziel-
ców w błąd. Nie ma zgody 
na sprzedaż kotłowni. Jest 
zgoda tylko na przyłącze 
Pec i to pod warunkiem, 
że dostawa ciepła będzie 
tańsza od tej, która obowią-
zuje dzisiaj. Prezes dalej 
wypowiada się, że jednak 

chce remontować kotłow-
nię, a zarazem mówi, że nie 
będzie pieniędzy na jej re-
mont, gdyż mogą powstać 
wspólnoty. Czego właści-
wie chce prezes oprócz 
szerzenia niepokoju i za-
mętu wśród spółdzielców. 
Te wypowiedzi utwier-
dzają mnie, że właściwie 
uczyniłem nie głosując za 
tą kandydaturą podczas 
konkursu na prezesa spół-
dzielni. Nie podzielałem i 
nie podzielam opinii nie-
których członków RN, cy-
tuję - nauczy się. Patrząc 
na sposób zarządzania 
pieniędzmi spółdzielców  
trzeba działać a nie uczyć 
się. “Łęczycanki” nie stać 
na eksperymenty medialne 
prezesa i jego specyficzne 
“jak podkreśla” poczucie 
humoru” - czytamy w pi-
śmie K. Urbańskiego.

Roman Mioduchowski, 
prezes zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycan-
ka”, jak na razie nie odniósł 
się do słów krytyki. 

Przypomnijmy zatem, 
że nie tak dawno szef spół-
dzielni wypowiadał się w 
sprawie przekazania PEC 
kotłowni przy ul. Konop-
nickiej. Prezes Mioduchow-

ski zaakceptował decyzję 
rady nadzorczej, ale dawał 
do zrozumienia, że temat 
kotłowni nie jest jeszcze 
zakończony. Podobno cały 
czas – pomimo decyzji RN 
– szef „Łęczycanki” anali-
zował wariant związany z 
remontem kotłowni przy 
wsparciu zewnętrznych 
środków. Dlatego twier-
dził, że po pozyskaniu 
takich środków decyzja 

rady nadzorczej ws. prze-
kazania kotłowni, może 
zostać zmieniona. Wła-
śnie te wypowiedzi są dla 
członków rady niejasne. 
Krzysztof Urbański – jak 
nam powiedział – zde-
cydował się na krytykę, 
ponieważ jego zdaniem 
prezes „Łęczycanki” nie-
potrzebnie dezinformuje 
spółdzielców. 

(stop)

Krzysztof 
Urbański 
nie szczędzi 
słów krytyki 
pod adresem 
prezesa SM 
„Łęczycanka”

Do końca tego miesiąca – a 
więc już niedługo – z terenu 
PGKiM, przy u. Staromiej-
skiej przeprowadzi się skład 
węgla, takie zapewnienia od 
właściciela składu ma Jan 
Chucki, prezes PGKiM. Z 
takich zapowiedzi cieszą się 

okoliczni mieszkańcy, którzy 
narzekali na działalność skła-
du. Żalili się na hałas i czarny 
pył. Teraz pytanie jest tylko 
jedno. W którym miejscu 
w mieście zlokalizowany 
zostanie skład węgla i czy 
ponownie nie będzie jego 
krytyki?

(stop)

Przeprowadzka składu 
węgla
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Przestępcy w wieku 18 i 20 lat 
zostali wpuszczeni do mieszkania 
przez niczego nie podejrzewają-
cych domowników. Agresorzy 
zaatakowali 40-letniego lokatora. 
Zastraszyli go nożem. 

Policjanci zostali powiadomieni 
o przestępstwie rozboju i natych-
miast przystąpili do działania. 
Szybka reakcja pozwoliła zatrzymać 
przestępczy duet na miejscu zdarze-
nia. W trakcie rozpytania ustalono, 
że dwaj mężczyźni wpuszczeni 
do mieszkania 38 – letniej kobiety 
zaatakowali przebywającego tam 40 
– latka. Używając gróźb pozbawienia 
życia, przemocy fizycznej oraz przy-
stawiając mu nóż do gardła zabrali 
mu telefon komórkowy. Kiedy na-
pastnicy wypuścili go z mieszkania 
ten wykorzystał moment i powia-
domił policję. Natychmiastowa in-
terwencja stróżów prawa pozwoliła 
zatrzymać napastników w wieku 
18 i 20 lat, którzy nadal przebywali 

w mieszkaniu 38 – latki. Młodszy z 
zatrzymanych miał w organizmie 
blisko 2 promile alkoholu, starszy 
kompan 2,40 promila alkoholu w 
organizmie. Po wytrzeźwieniu 
usłyszeli zarzut rozboju z użyciem 
noża. Za to przestępstwo grozi kara 
od 3 do 12 lat pozbawienia wol-

ności. Śledczy będą wnioskować 
do prokuratury, aby ta wystąpiła 
do sądu o tymczasowy areszt dla 
napastników. Młodszy z zatrzyma-
nych jest doskonale znany policji, 
odpowiadał za kradzieże i włama-
nia jeszcze jako osoba nieletnia. 

KPP w Łęczycy

17 i 18 – latek podejrzewani o 
rozbój na terenie miejskiego parku 
zostali zatrzymani. 

Dyżurny łęczyckiej polic ji 
odebrał zgłoszenie, iż przy uli-
cy 18 – Stycznia napadnięto na 
dwóch 18 – latków. Na miejsce 
natychmiast skierował patrol. 
Mundurowi w parku niedaleko 
miejsca zdarzenia zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych 
o napaść na zgłaszających. Na-
pastnicy zabrali jednemu z nich 

papierosa elektronicznego. Agre-
sorzy zostali dowiezieni do ko-
mendy. Starszy z zatrzymanych 
miał w organizmie 1,74 promila 
alkoholu w organizmie, młod-
szy odmówił badania. 17 – latek 
usłyszał zarzut rozboju straszy 
kompan obok rozboju odpowie 
za groźby karalne. Grozi im do 12 
lat pozbawienia wolności. Oboje 
są znani policji za wcześniejsze 
konflikty z prawem. Prokuratura 
zastosowała wobec napastników 
dozór policyjny.

KPP w Łęczycy

W godzinach 10.00 – 18.00 za-
dania policji skoncentrowane były 
na zapewnieniu bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w miejsca 
gromadzenia się osób nieletnich, 
zapobieganiu i ujawnianiu zjawisk 
oraz przejawów demoralizacji, 
przeciwdziałaniu przestępczości 

wśród nieletnich. Ponadto działa-
nia mundurowych skupiały się na 
ujawnianiu czynów o charakterze 
przestępczym ze szczególnym 
wskazaniem na popełnienie na 
szkodę małoletnich. W efekcie 
stróże prawa w ramach inicjatywy 
wylegitymowali 53 osoby w tym 
13 nieletnich. Ujawniono 15 – latkę 
poszukiwaną w celu doprowadze-
nia do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego oraz 15 – latka, 
który popełnił czyn karany. Po-
nadto policjanci skontrolowali 39 
miejsc w których może dochodzić 
do naruszeń ładu i porządku pu-
blicznego. Sprawdzono również 
15 innych obiektów tj. kawiarenki 
internetowe, bary, punkty z auto-
matami, place zabaw, kąpieliska 
oraz lodowiska. 

KPP w Łęczycy

Policjanci zatrzymali 26-letnią 
kobietę oraz 31-letniego mężczyznę, 
którzy na terenie giełdy samochodo-
wej w Kutnie sprzedawali wycofane 
z obrotu, przeterminowane wyroby 
czekoladowe. Jeśli podejrzenia po-
twierdzą się, osobom zatrzymanym 
grozi do roku pozbawienia wolności 
za wprowadzanie do obrotu zafał-
szowanych środków spożywczych.

Działania przeprowadzono w 
godzinach porannych na targo-
wisku przy ulicy Narutowicza 
w Kutnie. Policjanci wspólnie z 
pracownikami Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Kutnie, po wcześniejszej informacji 
sprawdzili jedno ze stoisk z artyku-
łami cukierniczymi. Okazało się, 

że dwoje mieszkańców powiatu 
płockiego handluje artykułami, 
które wcześniej, jako odpady zo-
stały wycofane przez producenta 
ze sprzedaży. Na targowisku po-
licjanci zabezpieczyli około 150 
paczek z wyrobami cukierniczymi. 
Następnie dokonano sprawdzenia 
pomieszczeń w miejscu zamieszka-
nia osób zatrzymanych.  Na terenie 
powiatu płockiego zabezpieczono 
kolejne 1300 opakowań z wyrobami 
cukierniczymi. Ponieważ wyroby 
były przeterminowane, wszystkie 
miały naniesione zafałszowane 
nowe daty ważności.

To, w jaki sposób artykuły spo-
żywcze trafiły do zatrzymanych 
osób będą wyjaśniać kutnowscy 
policjanci. 

KPP w Kutnie

Kutnowscy policjanci pod nad-
zorem prokuratury wyjaśniają oko-
liczności tragicznego wypadku, do 
którego doszło w miejscowości Ża-
kowice. Z dotychczasowych ustaleń 
wynika, że 42-letni kierujący samo-

chodem osobowym skoda octavia nie 
dostosował prędkości do warunków 
na drodze i po wyjściu z łuku stracił 
panowanie nad pojazdem, po czym 
zjechał na pobocze uderzając w drze-
wo. W wyniku zdarzenia kierujący 
poniósł śmierć na miejscu. 

KPP w Kutnie

Zatrzymali uciekiniera
Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali poszukiwanego 45-letniego 
mieszkańca Kutna, który od czterech lat urywał się poza granicami kraju. 
Z informacji kryminalnych wynikało, że mężczyzna ma przyjechać z Anglii 
i jeden dzień przebywać w Kutnie. Ustalenia potwierdziły się. Poszukiwany 
kilkoma listami gończymi m.in. za kradzieże, został zatrzymany w rejonie 
miejsca zamieszkania. Zamiast na saksy mężczyzna trafił do zakładu kar-
nego. 

KPP w Kutnie

W mieszkaniu 
51-latka policjanci 
znaleźli i 
zabezpieczyli 100 
paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 
Zgodnie z Kodeksem 
Karnym Skarbowym 
mężczyźnie grozi 
surowa kara grzywny. 

KPP w Kutnie

Prosto w drzewo. Śmierć 
na miejscu

GM. KRZYŻANÓW

GM. KROŚNIEWICE

KUTNO

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Handlowali starą czekoladą

W Kajewie nielegalne papierosy

Dzień wagarowicza, czyli akcja „nielat”

Przystawili lokatorowi nóż do gardła

Rozbój w parku
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Szwaczka
Wykształcenie minimum 

podstawowe, umiejętność szycia 
odzieży, znajomość obsługi maszyny

Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ul. Lotnicza 2a

99 – 100 Łęczyca
tel. 24/ 721 27 20

e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

Szwaczka
Wykształcenie minimum 

podstawowe, 1 rok doświadczenia 
umiejętność szycia odzieży, 

znajomość obsługi overlock i 
stębnówki

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

Szwaczka
Wykształcenie minimum 

podstawowe, umiejętność szycia 
odzieży, znajomość obsługi maszyny

P.P.H.U. „Elizabeth”
ul. Górnicza 3

99 – 100 Łęczyca
tel. 507 085 169

Blacharz/lakiernik 
samochodowy

Chęć do pracy, zadaniem 
pracownika będzie naprawa sprzętu 

ogrodniczego
P.H.U. „ROLBUD”
ul. Szkolna 22a

99 – 140 Świnice Warckie
tel. 609 223 040 

Kierownik działu 
przewozów

Wykształcenie wyższe, kierunek 
logistyka-transport, umiejętności 
planowania i organizacji pracy 
(kierowców), znajomość ustawy 

o transporcie drogowym i 
czasie pracy, komunikatywność, 

decyzyjność, 2-letnie doświadczenie 
zawodowe, mile widziany certyfikat 

kompetencji zawodowych.
Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Łęczyca Sp. z o. o.
ul. Belwederska 7A

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 23 07

Sprzedawca/obsługa klienta
Wykształcenie średnie 

ogólnokształcące, umiejętność 
obsługi kasy fiskalnej, mile 

widziana książeczka sanepidowska, 
mile widziane doświadczenie 

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

99-100 Łęczyca
tel.: 695 733 160

Tokarz
Ukończona szkoła zawodowa 
lub doświadczenie w pracy na 

danym stanowisku, mile widziane 
doświadczenie zawodowe

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

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

strona internetowa: www.lzgsa.pl 

Pracownik ds. administracji
Wykształcenie min. średnie 
w kierunku ekonomicznym, 

umiejętność obsługi komputera, 
wystawiania faktur sprzedażowych 

i dokumentów WZ; kontrola 
dokumentów przychodzących, 
raportów kasowych, wskazane 

doświadczenie zawodowe
ROMEX Sp. z o. o.
ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń
Praca w Starym Sławoszewie 

99-107 Daszyna
tel.: 784 948 407

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

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Sprzątaczka

Wykształcenie podstawowe, 
pracownik odpowiedzialny 

będzie za utrzymanie czystości w 
pomieszczeniach

P.U. „ROKA”
91 – 065 Łódź

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

Oferty pracy – zamknięte: 
Prasowaczka

Wymagane 3 lata doświadczenia w 
zawodzie

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pomocnik mechanika
Wykształcenie zawodowe

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Prasowaczka
Umiejętność prasowania, 2 lata 
doświadczenia zawodowego
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 
umiejętność obsługi kasy 

fiskalnej, badania sanitarno-
epidemiologiczne, własny środek 
lokomocji, doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku co 
najmniej 6 miesięcy

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

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

lottomatu, komputera oraz sprzedaż 
towaru

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze lub 
średnie, obsługa kasy fiskalnej, 

książeczka sanepidowska
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik serwisu i działu 
produkcji

Wykształcenie średnie techniczne, 
umiejętności ogólnotechniczne, 

prawo jazdy kat. B
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik pizzerii
Wykształcenie średnie 

gastronomiczne, łatwość 
nawiązywania kontaktów

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kierowca-zaopatrzeniowiec
Wykształcenie podstawowe, prawo 

jazdy kat. B, C, E
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pomoc kuchenna-kelnerka
Wykształcenie średnie, 

aktualne badania sanitarno-
epidemiologiczne, doświadczenie w 

gastronomii
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kierowca-handlowiec
Wykształcenie średnie, prawo 

jazdy kategorii B, aktualne badania 
sanitarno-epidemiologiczne, 

komunikatywność
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Młodszy opiekun w ośrodku 
pomocy społecznej

Wykształcenie podstawowe
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Pracownik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe, mile 

widziane prawo jazdy kat. B i T
Informacja pokój nr 1. lub 2.

OGŁOSZENIA

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

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

• Pielęgniarka
• sprzedawca 
• glazurnik-parkieciarz
• spawacz CO2 MIG/TIG 
• tynkarz maszynowy 
• kierowca CE
• operator maszyn i urządzeń do produkcji wyro-
bów farmaceutycznych
• pracownik fizyczny 
• kierowca B,C,E 
• higienistka stomatologiczna
• piekarz-cukiernik

• ślusarz
• kierownik robót instalacyjnych/inżynier 
• kierownik oddziału firmy handlowej
• tłumacz języka japońskiego
• Kucharz
• handlowiec 
• spawacz-ślusarz
• hydraulik 
• glazurnik 
• kierownik robót budowlanych 
• sprzedawca środków ochrony roślin 
• glazurnik

• sprzedawca-fakturzysta środków ochrony roślin 
• murarz 
• przedstawiciel handlowy
• mechanik pojazdów ciężarowych
• doradca serwisowy
• kierowca kat. C+E 
• monter instalacji wodno-kanalizacyjnej
• specjalista d/s zakupów
• specjalista d/s logistyki
• specjalista operator prasy 
• programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam talerzówkę 
Famarol Słupsk 8 talerzy 
tel: 783 199 266

Witam mam na sprzedanie 
akwarium proste o 
wymiarach 80/35/40 (112l) 
z pokrywą ,dwie świetlówki 
biała i niebieska plus 
biała i niebieska nowa do 
założenia. Tel: 666 049 474

Sprzedam ciągnik t-25, w 
pełni sprawny ma komplet 
dokumentów, wymieniony 
silnik na nowy w 1992r. tel: 
696 289 481

Sprzedam Ruada,  
sprowadzony z Holandii 
,skrzynia manualna 4 
biegi + wsteczny, silnik 
dwucylindrowy, napęd 4x4 
załączany ręcznie dźwignią. 
Tel: 604-487-679

 
Sprzedam kombajn –
bardzo dobry od nowości 
w gospodarstwie od 5 lat- 
724 161 505

 
Kanapa narożna z ekoskóry, 
biała, wymiary 3x3m. 515 
035 581

Mam do sprzedania 
nosidełko firmy chicco, tel: 
785-244-360

Mam do sprzedania 
przetrząsarkę do siana w 
stanie bardzo dobrym!!! 
601 358 605

Sprzedam siewnik 
poznaniak na olejowej 
skrzyni wąskim kole i 
docisku w oryginale stan 
bardzo dobry. TEL: 693 
422 760

Sprzedam stół wiejski na 
wesela różne uroczystości 
do ogrodu jako dekoracja.
Tel: 505 069 243

Sprzedam sprężarkę 
powietrza, sprawna na 
chodzie (wymontowana 
z samochodu 
przeznaczonego do 
rozbiórki) tel: 501 970 633

Sprzedam sadzarkę czeską 
w stanie bdb, tel: 603 
753488

Udzielę korepetycji z 
języka niemieckiego i 
matematyki-poziom szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
Posiadam materiały 
pomocnicze. Elastyczne 
godziny zajęć. 508-973-725

Sprzedam SUZUKI, 
motocykl w stanie bardzo 
dobrym w ubiegłym 
sezonie wymieniony napęd 
did. klocki prz/tył. posiada 
wyświetlacz biegów, crasch 
pady oraz zestaw kufrów 
GIVI. przebieg ok 50tys.km 
tel: 661 192 406

Sprzedam wózek dziecięcy 
niemieckiej firmy HARTAN.
Wózek łatwy w złożeniu, 
dużo elementów 
zdejmowanych do prania 
w pralce, koła piankowe, 
cichy. Spacerówka ze 
zmiennym kierunkiem jazdy 
łatwa w zamontowaniu, 
regulowane oparcie. 
Materacyk antyalergiczny 
Julius Zollner. Tel: 783 692 
801
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SPORT

III LIGA ŁÓDZKO – MAZOWIECKA 
Kutno

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

 Zawodnicy objęci szkoleniem 
kadrowym mają zapewnione atrak-
cyjne obozy – mówi Mirosław An-
drysiak. - W przyszłym tygodniu 
Grzegorz Sobiński wraz z Mar-
kiem Szymańskim wyjeżdżają na 

zgrupowanie do Hiszpanii. Maciej 
Kiendzierski wraz Dawidem Waw-
rzyniakiem przebywają aktualnie w 
Zakopanem. Niestety podczas zajęć 
treningowych odnowiła się Maćko-
wi kontuzja mięśnia dwugłowego, 
której doznał podczas Halowych 
Mistrzostw Polski Seniorów. Aktu-

alnie zawodnik przechodzi rehabi-
litację, ale jego starty wiosenne stoją 
pod dużym znakiem zapytania. 
Niepewna jest dalsza przyszłość 
Grzegorza Sobińskiego w Łęczycy, 
który nosi się z zamiarem przenie-
sienia do SKLA Sopot.

W kategorii „podstawówki”, po 
dwóch turniejach na pierwszym 
miejscu jest Kinga Stasinowska (90 
pkt.) Liderem tej grupy wiekowej 
wśród chłopców jest natomiast Pa-
tryk Szymański (100 pkt.). W gronie 
gimnazjalistów na czele są: Patrycja 
Maciejczyk (80 pkt.) oraz Maciej 

Albinski ( 90 pkt.). W rywalizacji  
szkół średnich najlepiej radzi sobie 
Katarzyna Lewandowska (100 pkt.) 
oraz Krystian Maciejczyk (100 pkt.). 
Na pierwszym miejscu w klasyfika-
cji dorosłych jest natomiast Joanna 
Pomorska (100 pkt.) oraz Adam 
Rybacki (100 pkt.), a w gronie za-
wodników powyżej 35-lat Andrzej 
Popielarczyk (75 pkt.) 

Górnik Łęczyca przegrał 0:4 z 
drużyną Sokoła Aleksandrów. 
Przed rozpoczęciem rundy wiosen-
nej sparingi niestety nie wypadły 
zbyt dobrze dla łęczycan. Zaledwie 
jeden przyniósł zwycięstwo. 

Grzegorz Brygier, trener Górnika, 
tłumaczy porażki brakiem kilku 

podstawowych graczy. Zawodnicy 
wraz z działaczami sportowymi 
będą walczyć nie tylko o utrzyma-
nie w lidze, ale o dalszą przyszłość 
klubu – finanse wciąż są niewy-
starczające. 

Przypominamy, że otwarcie run-
dy wiosennej już 29 marca o godz. 
16 na stadionie w Łęczycy. Górnik 
spotka się z drużyną Orlęta Cielądz.

Ostatni sparing przegrany. 
Rusza runda wiosenna
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA KUTNO
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Niedługo rozpoczęcie rozgrywek

VIII Grand Prix w tenisie 
stołowym

MKLA – przygotowania 
do sezonu

Trener z grupą młodych 
lekkoatletów

Maciej 
Kiendzierski 
podczas treningów 
odnowił 
kontuzję mięśnia 
dwugłowego

8 kwietnia w urzędzie miasta 
dojść ma do spotkania środowiska 
sportowego, kibiców z władzami 
miasta. Byłoby to pierwsze tego 
typu wydarzenie. Podczas spo-
tkania podjęta ma zostać próba 

zdiagnozowania aktualnej sytuacji 
i wskazania drogi oraz możliwości 
rozwoju sportu w Łęczycy. Śro-
dowiska sportowe podkreślają, 
że zmagają się z coraz większy-
mi problemami wynikającymi z 

niewystarczającym wsparciem 
finansowym ze strony magistratu. 
Decyzja o okrągłym stole zapadła 
podczas niedawnego spotkania z 
samorządowcami z komisji sportu. 

Okrągły stół łęczyckiego sportu
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