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Kasztanowiec, który rozrósł się 
przy jednej z dróg, wygląda bardzo 
malowniczo. Gałęzie utworzyły 
naturalne zadaszenie nad drogą. 
Gdy pada, potężne konary stano-
wią schronienie dla przechodniów. 

Kierowcy przejeżdżający pod takim 
daszkiem mówią jednak, że gałęzie 
powinny zostać przycięte. Są już tak 
duże, że w każdej chwili mogą się 
złamać i spaść na jadący samochód. 

(red)

Nie wszyscy cieszą się z roz-
poczętego remontu dachu domu 
zwanego „Carrington”. Ekipa 
remontowa z Płocka, która wyko-
nuje prace na zlecenie spółdzielni 
mieszkaniowej „Łęczycanka”, 
pozagradzała chodniki, znisz-
czyła również piaskownicę wraz 
z placem zabaw. Rodzice, którzy 
w sprawie remontu zadzwonili 
do redakcji, skarżą się również na 

słownictwo robotników. - Bluźnią,  
dzieci nie powinny tego słuchać 
– twierdzi jedna z mieszkanek 
bloku, przy ul. Dominikańskiej. 

Pojechaliśmy na miejsce. Przy 
Carringtonie staliśmy dobrych 
kilka minut. No cóż, robotnicy fak-
tycznie nie przebierali w słowach. 

- Budowlańcy tak mają – tłumaczy 
zachowanie robotników Hieronim 
Tomczyk, szef ekipy wykonującej 

remont dachu. - Ale oczywiście 
porozmawiam z chłopakami, aby 
zwracali uwagę na słownictwo. 

Wokół Carringtona pojawiło się 
ogrodzenie z siatki. Zagrodzony zo-
stał chodnik od strony targowiska 
miejskiego. Mieszkańcy pobliskiego 
bloku muszą iść do domu przez 
trawnik.

- Musieliśmy tak zrobić. Najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo – prze-
konuje kierownik robót.

Niestety, jak łatwo zauważyć, w 
wyniku prac dzieci nie mają już 
swojej piaskownicy wraz z nie-
którymi huśtawkami. H. Tomczyk 
powiedział nam, że dzieci mogą 
korzystać z drugiej piaskownicy, 
która jest niedaleko. 

- Wiem, że niektórym miesz-
kańcom przeszkadza ten remont. 

Miałem już dwie 
inspekcje, bo ktoś 
dzwonił właśnie z 
powodu ogrodzone-
go chodnika i żalił 
się na źle, jego zda-
niem, prowadzone 
prace. Inspektorzy 
przyjechali i nie 
stwierdzi l i  żad-
nych uchybień. Na 
miejsce codziennie 
przyjeżdża także 
prezes Łęczycanki. 
Nie miał żadnych 
negatywnych uwag 
– słyszymy od H. 
Tomczyka. 

Remont potrwać 
ma do 20 czerwca. 

(stop)

Za półtora miesiąca rozpocząć 
ma się remont ul. Staromiejskiej. 
Na osiedlu Waliszew 
mieszkańcy od dawna czekali 
na taką wiadomość, choć dróg 
do utwardzenia jest tam jeszcze 
sporo. 
W tym roku planowany jest 
także remont ul. Konopnickiej.
- Koszt remontu ul. M. 
Konopnickiej to około 350 tys. 
złotych – informuje Krzysztofa 
Łuczak z łęczyckiego 
magistratu. -  Rozpocznie 
się też realizacja projektu 
unijnego dot. budowy drogi 
dojazdowej na terenie ŁSSE w 
Łęczycy. Całkowita wartość tego  
projektu to prawie 2 miliony 
złotych. 

(red)

Kasztan – olbrzym
DASZYNA ŁĘCZYCA

Staromiejska do remontu

W połowie lipca ruszyć ma remont Staromiejskiej

Spółdzielnia remontuje. Są skargi...
ŁĘCZYCA Remont dachu zakończyć 

ma się do 20 czerwca

W piaskownicy 
wylądowały materiały 
budowlane

Zagrodzony został 
chodnik

Czy dzieci nadal będą musiały słuchać 
bluźnierstw robotników?
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W bloku przy ul. Zachodniej 
w k rótkim odstępie czasu 
miały miejsce dwa g roźne 
pożary. Doszczętnie spłonęło 
mieszkanie na pier wszym 
piętrze. Tylko cudem udało się 
uratować lokatora, Zbigniewa 
P. Sprawca pożarów za każdym 
razem trafiał do szpitala z któ-
rego szybko uciekał. Niedawno 
znów spotkaliśmy go w bloku. 
Spał na klatce, bo nie miał przy 
sobie kluczy do lokalu. Oszoło-
miony i brudny, z nadpalonymi 
włosami w drżących rękach 
trzymał pudełko z zapałka-
mi. Nikotynowy nałóg w tym 
przypadku może zakończyć się 
tragedią. Mieszkańcy bloku nie 
chcą takiego sąsiada. 

Tydzień temu znów paliło się 
mieszkanie na Zachodniej. To 
drugi taki pożar. Od pierwszego 
minęło zaledwie kilka dni. Ogień 
zaprószył Zbigniew P. 

Strażacy musieli wyłamać za-
mek w drzwiach, by dostać się do 
palącego się mieszkania. Pijany lo-
kator spał na palącej się już wersal-
ce. Udało się go uratować, a także 
nie dopuścić, aby ogień przedostał 
się na wyższe kondygnacje. 

Zbigniew P., z licznymi opa-
rzeniami, został przewieziony do 
szpitala. Po kilku godzinach spę-
dzonych w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, dał ze szpitala dyla. 
Wrócił do bloku. Spał na wycie-
raczce. 

LOKATORZY ŻYJĄ 
W STRACHU
Z pogorzelcem trudno się roz-

mawia. Widać, że ma poważne 
zaburzenia psychiczne. Ze szpitala 
uciekł bez butów. 

Na klatce lokatorzy bloku wy-
mieniali swoje opinie o kłopotli-
wym mieszkańcu budynku.

- Przecież tak dłużej nie może być 

– powiedziała nam sąsiadka pana 
Zbigniewa. - Z tym człowiekiem 
nie ma żadnego kontaktu. Wia-
domo, co mu przyjdzie do głowy? 
Ciągle tylko pali te papierochy a 
poza tym nadużywa alkoholu. 
Całe szczęście jesteśmy czujni. Po 
nocach się nie śpi. Bo naprawdę 
boimy się, że puści blok z dymem. 
Ostatnio, jak tylko wyczuliśmy 
swąd, szybko zadzwoniliśmy po 
strażaków.

Kolejna lokatorka mieszkania na 
pierwszym piętrze zastanawia się 
co można zrobić, by mieszkańcy 
bloku czuli się bezpiecznie. 

- Najlepiej, jakby ten człowiek tu 
nie mieszkał – mówi bez ogródek. 
- Nie wiem, czy ma prawo do tego 
mieszkania. Czy wykupił lokal, 
czy też jest jedynie najemcą. W 
każdym razie jest niebezpieczny 
dla otoczenia.

Zbigniew P., tuż po pożarze, do 

spalonego mieszkania 
nie mógł się dostać. Nie 
miał kluczy. Dlaczego? 
Nasuwa się jeszcze wię-
cej pytań. Czemu nikt 
nie zainteresował się le-
dwo trzymającym się na 
nogach człowiekiem? Czy 
ktoś dzwonił do strażników 
miejskich, na policję, do ośrod-
ka pomocy społecznej?

Okazało się, że jako pierwsi 
wykonaliśmy telefon do straży 
miejskiej.

- Faktycznie, w sprawie tego 
pana jeszcze nikt do nas wcześniej 
nie dzwonił – informuje Tomasz 
Olczyk, komendant SM w Łę-
czycy. - Nie wiedziałem o takim 
problemie. Że człowiek spędził 
całą noc na wycieraczce i że jest w 
bardzo złym stanie. Zaraz wyślę 
na miejsce patrol. 

Strażnicy zabrali Zbigniewa P. 
do szpitala. 

BĘDZIE EKSMISJA 
LOKATORA
W Przedsiębiorstwie Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
rozmawialiśmy o lokatorze, z któ-
rego powodu już dwa razy płonęło 
mieszkanie. Zapytaliśmy też o to, 
kto zabrał Zbigniewowi P. klucz do 
mieszkania. 

- Klucz do lokalu przekazała nam 
policja. Pan Zbigniew nie ma praw 
do tego mieszkania. Głównym na-
jemcą jest jego brat, Andrzej P. Nie 
mam pojęcia, gdzie w tej chwili jest. 
Z uwagi na realne zagrożenie, pod-
jąłem decyzję o jego eksmisji z tego 
mieszkania. Oczywiście z lokalu 

nie będzie mógł 
korzystać rów-
nież Zbigniew 
P. Lokal, po tych 
dwó c h  p oż a -
rach, nadaje się 
do generalnego 
remontu - mówi 
Jan Chucki, pre-
zes PGKiM. 

Marek Lisiec-
ki, administra-
tor bloku, po-
wiedział nam, 
że o pogorzelcu 
poinformował 
Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej. 

- 

Wy-
k o n a ł e m r a n o 
telefon ws. lokatora do MOPS – 
usłyszeliśmy. - Powiedziałem, że 
człowiek potrzebuje pomocy. 

Nasz dziennikarz rozmawiał z 
pogorzelcem przed godziną szes-
nastą. Czemu MOPS nie interwe-

nio-
wał, gdy tylko otrzymał 

informację o lokatorze?
- Pracownica socjalna poje-

chała rano do tego bloku, ale nie 
zastała pana Zbigniewa – mówi 
Iwona Porczyńska, kierownik 
ośrodka pomocy. - Pomagamy 
temu panu. Otrzymuje od nas 
m.in. posiłki. Zaproponujemy mu 
noclegownię w Ozorkowie, ale 
tylko od niego będzie zależeć, czy 
się na to zgodzi. 

(stop)

ŁĘCZYCA

„Człowiek – pochodnia”

Zbigniew 
P., uciekł ze 
szpitala. Jakie 
będą jego 
dalsze losy? 
Czy trafi do 
noclegowni?

Po naszym 
telefonie, 
pogorzelca 
ponownie do 
szpitala zabrali 
strażnicy 
miejscy

Spalona wersalka na 
której wcześniej spał 
pijany Zbigniew P.

W bloku przy ul. 
Zachodniej już dwa 
razy paliło się to samo 
mieszkanie

Lokator kilkakrotnie próbował podpalić papierosa. Tlące się zapałki rzucał pod drzwi mieszkania
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Nasza pożyczka 
to raty bez wyrzeczeń

801 33 66 99
Opłata za połączenie wg cennika operatora

Człowieku, weź tanią pożyczkę 
gotówkową i korzystaj z życia!

RRSO na dzień 6.05.2013 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 24,61% dla całkowitej kwoty kredytu 11 929,45 zł z ubezpieczeniem, spłacanej w 48 równych ratach po 332,01 zł, roczna stała 
stopa oprocentowania 15,00%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 17 365,72 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 4 006,82 zł, pełny koszt ubezpieczenia 1 429,45 zł, opłata 
przygotowawcza (prowizja) 0 zł oraz opłata za prowadzenie konta osobistego „Konto Plus” 0 zł. Szczegóły oferty, w tym oprocentowanie, opłaty i prowizje, ogólne warunki ubezpieczeń są 
dostępne na www.bgz.pl oraz w placówkach Banku. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

www.bgz.pl

■   niskie oprocentowanie 
■   0 zł prowizji dla pożyczki

z ubezpieczeniem, dla
posiadaczy konta osobistego

Bank BGŻ Oddział w Łęczycy | Pl. Kościuszki 6,  99-100 Łęczyca,  Tel. 24 721 80 72

reklama

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Paweł Wołoszyn, były burmistrz Żychlina a 
także wicestarosta powiatu kutnowskiego, zo-
stał dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. 
Zastąpił Teresę Kubas, która  przeszła na eme-
ryturę. Nowy dyrektor ZDP – zdaniem starosty 
Zdziarskiego – jest doskonałym fachowcem. 
Wykazał się znajomością problematyki dro-
gownictwa. Posiada wykształcenie wyższe 
techniczne i doświadczenie w zarządzaniu 
zespołem pracowników. 

(red)

Nowy dyrektor 
ZDP

Najstarszy wędkarz skończył 80 
lat. Najmłodszy jest tegorocznym 
maturzystą. W lokalnym kole węd-
karskim zrzeszonych jest ponad 300 
osób. Łowienie ryb szybko wchodzi 
w krew. Nad zalewem spotkać moż-
na wielu amatorów wędkowania. Ci, 
którzy mają szczęście, łapią na haczyk 
naprawdę wspaniałe okazy. Damian 
Stępień wyłowił z zalewu prawie 
3-kilogramowego karpia. 

Od młodego wędkarza dowiaduje-
my się, że karp złapał się na czerwo-
nego robaka. 

- Cieszę się z tak udanego połowu. 
Będzie wspaniała kolacja – mówi z 
uśmiechem chłopak. 

W zalewie pływają nie tylko kar-
pie. Są również sandacze, pstrągi, 
węgorze, szczupaki, sumy, leszcze 
i karasie. Niedawno staw został 
zarybiony. 

- Praktycznie w stawie pływają 
wszystkie najbardziej popularne 
ryby słodkowodne – mówi Cezary 
Głodek. - W łęczyckim kole PZW 
jestem od ponad 8 lat. Lubię łowić, 
choć przyznam się, że nie jem ryb 
słodkowodnych. Wolę morskie. Gdy 
złapię jakąś rybkę, to po prostu ją 
wypuszczam z powrotem do stawu. 
Przychodzę tu, bo w ten sposób od-
poczywam. 

Wędkarze od lat polują na suma, 
który podobno urósł już do prawie 
dwóch metrów. 

- Pływa tu taki sum. Ale z jego zło-
wieniem jest problem – słyszymy od 
pana Cezarego. - To cwana bestia. Ten 
wędkarz, który złowi tego suma bę-
dzie miał wielkie powody do dumy. 

C. Głodek w swojej wędkarskiej 
karierze złowił 70-centymetrowego 
karpia. Jego ojciec, który też jest węd-
karzem, może pochwalić się jeszcze 
lepszym osiągnięciem. Wyłowił z 
miejskiego stawu metrowego karpia, 
który ważył prawie 10 kilogramów. 

Od 1 czerwca amatorzy moczenia 
kija mogą już łowić na tzw. blachę 
ryby drapieżne – m.in. sandacze i 
szczupaki. W łęczyckim kole węd-
karskim wykupienie karty członkow-
skiej kosztuje 66 zł, do tego dochodzi 
10 zł na ubezpieczenie i 60 zł przezna-
czane na zarybianie. 

Bogdan Jaśkiewicz wędkuje od 
ponad 40 lat. 

- Nie jest źle, choć kiedyś było lepiej 
– przyznaje. - Po prostu towarzystwo 
było bardziej zgrane. Organizowało 
się razem różne zabawy. Czasy się 
zmieniają, ale to dobrze, że wciąż jest 
ten staw przy którym można miło 
spędzić wolne chwile. 

(stop)

Na ryby – sposób na skołatane nerwy
Damian Stępień 
prezentuje okazałego 
karpia

Nad stawem jest wielu wędkarzy

Bogdan 
Jaśkiewicz 
lubi łowić

Przybywa 
ubikacji
W mieście brakowało publicznych 
szaletów. Teraz to się zmieniło. Wybu-
dowano niedawno toaletę, która nie-
stety od kilku tygodni jest zamknięta, 
po czym ustawiono przy niej kolejną 
sławojkę. Jeżeli dalej tak pójdzie i 
pojawi się kolejny toi-toi, to już nikt 
nie będzie narzekał na brak toalet. 
Mamy jednak na-
dzieję, że główna 
ubikacja będzie 
niedługo czynna a 
szpecąca sławojka 
zniknie z krajobra-
zu – tym bardziej, 
że stoi w pobli-
żu królewskiego 
zamku.

(red)
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System wybielania lampą Philips Zoom! jest naukowo za-
awansowaną, opatentowaną i w pełni bezpieczną metodą 
wybielania zębów.
Zabieg przy użyciu lampy Philips Zoom! Advanced Power to 
najbardziej efektywny system wybielania. Żaden inny nie ofe-
ruje tak wysokiej skuteczności działania w tak krótkim czasie. 
Efekt pięknie lśniących białych zębów będzie widoczny na-
tychmiast po zakończeniu procesu. Bez zakłopotania będziesz 
mógł pokazywać swoje zęby i śmiać się do woli.

Lek. dent. Paweł Kulhawczuk 
Świnice Warckie, ul. Kościuszki 24a

Tel. 795-821-876

Wybielanie lampą 
Philips ZOOM 

Advanced

Ulubione miejsce młodzieży 
pijącej alkohol i palącej papierosy 
to w tej chwili tyły marketu Netto, 
przy ul. Ozorkowskiej. Okoliczni 
mieszkańcy poinformowali nas 
też o tym, że młodzi ludzie w tym 
miejscu się narkotyzują. 

- Palą nie tylko papierosy, ale i 
marihuanę. Poza tym wąchają jakieś 
świństwa w torebkach. Kto wie, czy 
nie dają sobie również w żyłę – po-
wiedział nam starszy mężczyzna, 
który mieszka blisko marketu.

Na tyłach marketu trudno jest nie 
spotkać młodych ludzi, uczniów z 
pobliskich szkół. Pomiędzy prze-
rwami piją w tym miejscu alkohol, 
palą papierosy. Po zajęciach w szko-
le robi się przy markecie tłoczno. 
Czy młodzież się narkotyzuje?

Raczej nic na to nie wskazuje. Na 
ziemi leży jedynie pełno pustych 

butelek po piwie. Nie zauważyliśmy 
żadnych strzykawek lub też dilerek 
po zużytych narkotykach. 

- To prawda, że to miejsce jest 
idealne na picie i palenie. Z jednej 
strony jest mur a z drugiej ściana 
marketu – usłyszeliśmy od pary, 
która przyznała się do wagarów. - 
Jednak narkotyki? Nie sądzimy, aby 
tak było. Do takich spraw na pewno 
bardziej nadaje się ustronniejsze 
miejsce. 

(stop)

Narkotyki przy Netto?
ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Na tyłach marketu 

młodzież pije i pali. Czy 

również narkotyzuje się?

Grażyna Gajdecka została 
zwolniona ze stanowiska kie-
rownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Postanowiła 
walczyć o swoje prawa w sądzie, 
bo uważała, że zwolnienie było 
niesłuszne. Niedawno zapadł 
wyrok. Pani Grażyna wygrała 
sprawę z wójtem Krzysztofem 
Próchniewiczem. 

Do pracy nie wróciła, bo nie 
chciała. Uważa, że nie mogłaby 
dalej pracować dla tak – jej zdaniem 
– nieuczciwego pracodawcy. 

- Mam ogromną satysfakcję z 
powodu wygranej sprawy, ale nie 
ukrywam, że sporo zdrowia mnie 
to kosztowało – mówi Grażyna 
Gajdecka. 

Była szefowa GOPS w Świ-
nicach praktycznie całe swoje 
życie poświęciła urzędowej pracy. 
Zaczynała ponad 40 lat temu 
w urzędzie gminy. Dopiero 
później szefowała w ośrod-
ku pomocy. Schody zaczęły 
się w momencie, gdy wójt 
zażądał od pani Grażyny 
dobrowolnego odejścia 
z pracy.

- Wezwał mnie do sie-
bie i powiedział, abym 
sama rozwiązała umowę 
o pracę, gdyż osiągnęłam 
wiek emerytalny. Nie 
zgodziłam się na to, py-
tając, czy jest jakiś inny 
powód rozwiązania ze 
mną umowy. Wójt takie-
go powodu nie wskazał. 
Byłam jeszcze kilkanaście 
razy wzywana przez wójta, 
który chciał wymóc na mnie 
złożenie oświadczenia woli o 
rozwiązaniu umowy o pracę za 
porozumieniem stron. Skłonna 
byłam złożyć takie oświadczenie, 
ale dopiero po trzech miesiącach, 

bo właśnie tyle zostało 
mi do dokończenia 
unijnego projektu 
związanego z ak-
tywizacją bezro-
botnych. Ale ten 
termin wydał się 
dla wójta zbyt 
długi – słyszymy 
od G. Gajdeckiej. 

K r z y s z t o f 
P r ó c h n i e w i c z 
ostatecznie wrę-
czył pani Grażynie 
oświadczenie o 
rozwiązaniu z 
nią umowy 
o pracę z 
t r z y -

m ie s ię c z ny m 
wypowiedze-

n ie m .  Ja k 
uzasadnił 
decyzję?

- Napi-
sał, że re-
dukuje licz-
bę etatów 
a ponadto, 

że stracił do 
mnie zaufa-

nie. Poczułam 
się, jakbym do-

stała w twarz 
– mówi 

G r a -

żyna Gajdecka. 
-  Próby wy ja-

śnienia całej sytuacji 
okazały się bezskutecz-
ne. Warto dodać, że wójt 
wcześniej ani ustnie, ani 
pisemnie nie informo-
wał mnie o jakichkolwiek 
uchybieniach w pracy. Na 
moje miejsce przyjął sio-

strzenicę pani skarbnik. 
Sąd Pracy przyznał zwolnionej 

odszkodowanie w wysokości 
trzymiesięcznego wynagrodzenia 
(11580 zł). Wójt odwołał się od wy-
roku, ale bezskutecznie. Sąd Okrę-
gowy w Łodzi oddalił apelację. 

Wójt Próchniewicz nie chciał 
komentować sprawy. 

(stop)

Wygrała sprawę z wójtem

Grażyna Gajdecka z sądową 
dokumentacją. „Wygrałam 
sprawę, ale na pewno nie 
zapomnę w jaki sposób 
zostałam potraktowana 
przez wójta”.

Wójt Próchniewicz 
o sprawie nie chciał 
rozmawiać
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KONTROWERSJE WOKÓŁ ZALANYCH PÓL

reklama

Domowe ciasta, sok ze świeżych owoców, szeroki wybór 
kaw: z alkoholem, lodami, orientalnymi przyprawami. 
Oryginalne wina. Wyjątkowa atmosfera w pięknym, 
niestandardowym wystroju wnętrza. Z tyłu kawiarni 
ogródek. Organizujemy imprezy okolicznościowe.

Marzysz o Niebieskich Migdałach?
Już nie musisz... są na wyciągnięcie ręki.

Nowa kawiarnia 
– Niebieskie Migdały – zaprasza!

Godziny otwarcia: wtorek - piątek 9:00 - 19:30
Soboty: od 9:00 do ostatniego klienta

Niedziele: od 11:00 do ostatniego klienta

Kawiarnia-cukiernia Niebieskie Migdały
Łęczyca, ul. Poznańska 6

Tel. 792-037-268

GM. ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA

Kierowcy już niedługo nie 
będą musieli stawiać aut na 
trawnikach między blokami. 
Właśnie rozpoczęła się 
budowa parkingu przy ul. 
Konopnickiej 4.
Samochody będzie można 
parkować pomiędzy 
dwoma blokami. Teren 
będzie utwardzony a miejsc 
parkingowych będzie 
kilkadziesiąt. 
- Udało się przekonać 
wspólnotę mieszkaniową do 
inwestycji. Bardzo się cieszę, 
że będzie nowy parking na 
osiedlu. W mieście brakuje 
parkingów. Często, gdy 
wieczorem wracałem z pracy 
do domu, to przed blokiem 
nie było już wolnych miejsc. 
Teraz powinno się to zmienić – 
mówi pan Stanisław, jeden ze 
zmotoryzowanych lokatorów 
bloku przy ul. Konopnickiej. 

(red)

Nowy 
osiedlowy 
parking

Gospodarze, którzy mają ziemie 
przy zakładzie karnym w Garba-
linie, narzekają na to, że z powodu 
rozbudowy więzienia, uszkodzona 
została melioracja terenu. Dlatego 
pola są pozalewane. Rolnicy kry-
tykują dyrektora zakładu karnego, 
dyrektor zrzuca odpowiedzialność 
na wójta gminy, ten z kolei odbija 
piłeczkę w kierunku dyrekcji wię-
zienia. Konflikt trwa już kilka lat. 
Czy w końcu zostanie rozwiązany?

Sytuacja, jak na razie, jest patowa. 
Nie widać rozwiązania problemu. 
Strony sporu nie potrafią się poro-
zumieć. 

Kilka lat temu w trakcie prac zwią-
zanych z rozbudową jednego z bu-
dynków więzienia zasypano rowy 
melioracyjne. Dyrekcja zakładu karne-
go winą za to, że tak się stało, obarcza 
wójta gm. Łęczyca.

- Gmina nie określiła w warunkach 
zabudowy ani w żadnych innych 
dokumentach, że w miejscu prowa-
dzonych robót przebiega melioracja 
– mówi Ryszard Paradowski, dyrek-
tor ZK w Garbalinie. - Nie mieliśmy 
żadnej wiedzy na ten temat a przecież 

wójt powinien nam udzielić informacji 
w których miejscach przebiegają rowy 
melioracyjne. Nie poczuwamy się do 
winy i szczerze mówiąc jestem zbul-
wersowany tym, że wójt czeka na to, 
żebyśmy my ten teren zmelioryzowali. 

Pułkownik Paradowski nie szczę-
dzi słów krytyki pod adresem wójta 
Andrzeja Wdowiaka. 

- Nie mogę z wójtem od dłuższego 
czasu dojść do porozumienia. I nie 
tylko chodzi tu o te zalane pola. Od 
lat proszę o naprawę drogi dojazdo-
wej do zakładu karnego, która jest w 
katastrofalnym stanie. Bezskutecznie. 
Odprowadzamy do kasy gminy w cią-
gu roku ponad 60 tys. złotych w formie 
podatków a w zamian wójt pokazuje 
nam figę z makiem – słyszymy od 
szefa więzienia.

Wójt nie pozostaje dłużny w 
krytyce.

- To, że ktoś odprowadza podatki, 
nie zwalnia go od naprawy szkody. 
Uważam, że dyrektor powinien 
wziąć odpowiedzialność za to, że 
zniszczył meliorację na polach. Nie 
mogę zrozumieć dlaczego wykonu-
jący inwestycje nie wzięli pod uwagę 
tego, co jest w ziemi. Przecież łatwo 

można było zauważyć, że przebiegają 
tam rowy melioracyjne. Nie dziwię 
się zdenerwowaniu rolników. 
Moim zdaniem powinni 
wraz ze spółką wod-
ną wymóc na dyrekcji 
więzienia, aby wyłożyła 
pieniądze na meliorację 
terenu – mówi wójt An-
drzej Wdowiak. 

Zdaniem dyrektora 
zakładu karnego takie 
postawienie sprawy 
wyklucza porozu-
mienie. 

(stop)

Rolnicy grzęzną w błocie
Dyrekcja zakładu karnego 
zrzuca odpowiedzialność 
na wójta gminy

Wójt krytykuje 
dyrektora 
więzienia

Poszkodowani są 
najbardziej rolnicy. 
Pola wciąż nie są 
zmelioryzowane
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Przyjedzie marszałek 
i międzynarodowi eksperci

W najbliższy czwartek uczestni-
cy łódzkiej konferencji poświęconej 
odnawialnym źródłom energii 
przyjadą do Daszyny i Mazewa, 
aby z bliska przyjrzeć się kotłow-
niom na biomasę. Wśród gości będą 
m.in. Witold Stępień, marszałek 
województwa łódzkiego, Jacek Sa-
ryusz-Wolski, poseł do parlamentu 
europejskiego, Tomasz Łysek, 
prezes zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej a także 
zagraniczni specjaliści z zakresu 
ochrony środowiska. 

Konferencja – odnawialne źró-
dła energii impulsem dla rozwoju 
regionów europejskich – rozpocz-
nie się na Politechnice Łódzkiej. 
Prezentowane będą założenia dla 
elektrociepłowni hybrydowej, 
która ma powstać w Daszynie. 
Następnie delegacja wizytować 
będzie ciepłownie na biomasę w 
Daszynie i Mazewie. 

Zbigniew Wojtera, wójt Daszy-

ny, nie ukrywa dumy z powodu 
przyjazdu tak ważnych gości. 

- Nasza regionalna polityka na-
stawiona na odnawialną energię 
została zauważona. Gmina znana 
jest z innowacyjnego podejścia do 
tego tematu. Stawiamy na ekolo-
gię. Nasze ciepłownie nie zanie-
czyszczają środowiska, niedługo 
zbudowana zostanie nowoczesna 
elektrociepłownia. Oczywiście 
należy to traktować w kategoriach 
sukcesu, który przekłada się rów-
nież na mieszkańców – mówi wójt. 

Daszyna znana jest nie tylko z 
ciepłowni na biomasę. W gminie 
wiele budynków zostało wyposa-
żonych w solary a uliczne lampy 
świecą dzięki ogniwom fotowolta-
icznym – elektryczności pochodzą-
cej wprost od słońca. 

Uczestnicy konferencji dot. od-
nawialnych źródeł energii zakoń-
czą swoją objazdową część semi-
narium w powiecie poddębickim. 
Zaplanowana została m.in. wizyta 
w ZOO Safarii w Borysewie. 

(stop)

DASZYNA

DASZYNA

Wójt Wojtera 
postawił w gminie na 
odnawialne źródła 
energii

Delegacja z 
marszałkiem 
województwa na 
czele wizytować 
będzie daszyńską 
ciepłownię na 
biomasę

Coraz częściej dochodzi do 
awarii ponad 30-letniego stara, sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego, 
który jest na wyposażeniu straża-
ków-ochotników. Niedawno star 
miał wziąć udział w zabezpiecze-
niu wypadku drogowego. Wyje-
chał z garażu, po czym rozkraczył 
się po kilku metrach. Małgorzata 
Rytczak krytykuje prezesa OSP, 
Wojciecha Zdziarskiego, który 
jest starostą powiatu łęczyckiego. 
Dlaczego?

Zdaniem pani Małgorzaty, która 
od lat działa w strukturach ochot-
niczej straży, prezes Zdziarski nie 
wykorzystuje swoich możliwości 
w celu unowocześnienia jednostki.

- Prezes jest też przecież starostą. 
Ma wiele sposobności, aby jednost-
ka OSP w Daszynie miała nowszy 
sprzęt i samochody. To skandal, że 
samochód ratowniczo-gaśniczy w 
najbardziej potrzebnych momen-
tach odmawia posłuszeństwa. Całe 
szczęście akurat nie było groźnych 
pożarów i można było do wypad-
ków jechać wozem ratownictwa 
technicznego – mówi M. Rytczak. 

Stary star, gdy odwiedziliśmy 
jednostkę OSP, był wciąż remon-
towany.

- Wysiadła pompa paliwowa. 
Kupiliśmy już trzy takie pompy, ale 
okazało się, że każda była wadliwa 
– mówi Jarosław Włodek. - Mam 
nadzieję, że kolejna będzie już w po-
rządku i usuniemy awarię silnika. 

Wojciech Zdziarski słyszał o 
ostatnich awariach wozu ratowni-
czo-gaśniczego. Przyznał jednak, 
że krytyką jest zaskoczony.

- Pani Rytczak na naszych zebra-
niach nigdy nie krytykowała mnie za 
to, że w jednostce są stare auta. Nigdy 
też negatywnie nie mówiła o tym, że 
jakoby nic nie robię dla OSP w Daszy-
nie – usłyszeliśmy od prezesa OSP i 
jednocześnie starosty powiatowego. 
- Muszę podkreślić, że nie można łączyć 
stanowisk prezesa OSP i starosty. W 
sprawie stara rozmawiałem już wstęp-
nie z wójtem Wojterą. Gmina mogłaby 

wesprzeć częściowo zakup nowego 
samochodu, który kosztuje 500-700 
tys. złotych. Gdyby decyzja gminy była 
pozytywna w tej sprawie, to wsparcie 
mogłoby być z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, WFOŚiGW, 
urzędu marszałkowskiego czy też 
Wojewódzkiego Związku OSP. Szanse 
na pozytywne załatwienie tej sprawy 
są duże, bowiem nowe samochody dla 
OSP zostały zakupione ostatnio m.in. 
w Górze św. Małgorzaty, Piątku, Gra-
bowie. Może czas na OSP w Daszynie?

(stop)

W OSP liczą na wsparcie prezesa - starosty

Star nie pojechał. Całe szczęście nie było pożaru...
Star, wóz ratowniczo-gaśniczy, nie mógł uczestniczyć w kilku 

akcjach. Wysiadła pompa paliwa

Strażacy naprawiają stary pojazd
Wojciech Zdziarski jest 
zaskoczony krytyką

Małgorzata Rytczak krytykuje 
prezesa Zdziarskiego
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Dzień dziecka w centrum Łęczycy
Kolorowe kramy z zabawkami, wesołe miasteczko, 
konkursy wraz z nagrodami to tylko część atrakcji 
zorganizowanych dla najmłodszych z okazji ich święta. 
Roześmiane twarzyczki dzieci świadczyły, że zabawa 
była przednia. Nie przeszkadzało nawet pochmurne 
niebo. Humory dopisywały. Organizatorzy zadbali, 
aby w tym dniu na brak atrakcji nie narzekali też 
rodzice, którzy wybrali się ze swoimi pociechami na 
pl. Kościuszki. Koncerty muzyczne zgromadziły przed 
sceną całe rodziny.
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Dzień dziecka w centrum Łęczycy
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 37: Kto sam kłamie, drugiemu nie wierzy

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

ZUPA MORELOWO-POMARAŃCZOWA
Składniki: suszone morele bez pestek - 10 dag, pomarań-
cze - 4 szt., goździki - 6 szt., białe wytrawne wino - 2 szklanki, 
cukier - 1 łyżeczka, mandarynki - 2 szt., migdały posiekane - 
2 łyżki, skórka pomarańczowa - 1 łyżeczka 
 
Przygotowanie: Umyte morele oraz obrane ze skórki i 
pozbawione pestek pomarańcze włożyć do rondla, dodać 
goździki, cukier i skórkę otartą z pomarańczy, zalać 2 szklan-
kami przegotowanej wody i gotować na małym ogniu pod 
przykryciem około 30 minut. Lekko przestudzić, 
wyjąć 
goździki, 
zmiksować, 
przetrzeć 
przez sito, 
wymieszać 
z winem, 
wlać do 
wazy, 
wstawić 
na 2-3 
godziny 
do lodówki. Wyjąć bezpo-
średnio przed podaniem, wrzucić do zupy posiekane migdały 
i obrane, pokrojone w kostkę mandarynki

ZAPIEKANKA HAWAJSKA
Składniki: banany - 4 szt., ziemniaki ugotowane w mundur-
kach - 4 szt., masło - 4 łyżki, cukier - 3 łyżki, sok z pomarań-
czy - 1/2 szklanki, skórka otarta z pomarańczy - 1/4 łyżeczki, 
sól 
 
Przygotowa-
nie: Ziem-
niaki obrać, 
pokroić w 
dość grube 
plastry. Ob-
rane banany 
pokroić w 
plasterki. 
Żarood-
porny 
półmisek 
obficie wy-
smarować masłem i układać na przemian 
warstwami: ziemniaki posypane solą oraz banany posypane 
cukrem i skórką otartą z pomarańczy. Na wierzchu powinna 
być warstwa bananów. Polać sokiem z pomarańczy i stopio-
nym masłem, wstawić do nagrzanego piekarnika, zapiekać 
około 30 minut. Jest to znakomity dodatek do pieczonego 
drobiu i pieczeni cielęcej. 

TRUSKAWKOWA 
PIANKA
Składniki: truskawki 
- 2 szklanki, białka 
- 4 szt., żelatyna - 3 
łyżeczki, cukier - 4 
łyżki, kilka listków 
mięty do dekoracji 
 
Przygotowanie: 
Żelatynę namo-
czyć w 3-4 łyżkach wody. Kiedy już spęcznieje delikatnie 
podgrzewać ją, ale nie doprowadzać do zagotowania tylko 
do momentu, gdy się rozpuści. Owoce dokładnie umyć, a 
następnie zmiksować na jednolitą masę. Ubić białka jaja na 
sztywną pianę. Pod koniec dodać cukier. Cały czas ubijając 
dodawać masę owocową, a na koniec rozpuszczoną żelaty-
nę. Taka przygotowaną piankę wlać do pucharków i wstawić 
na minimum 20 minut do lodówki. Udekorować świeżymi 
listkami mięty i cząsteczkami truskawek. Możesz również do 
dekoracji użyć bitej śmietany, ale wtedy kaloryczność potra-
wy wzrośnie. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Ryż nie przypali się, jeżeli zalejemy go od razu odpowiednia 
ilością wody i nie będziemy mieszać podczas gotowania. 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny 
Jasia: 
- Co to, znowu jedynka z historii? 
- Niestety, historia lubi się powta-
rzać... 

* * *
Brunetka i blondynka znalazły trzy gra-
naty ręczne i postanowiły, że lepiej będzie, 
jeśli zabiorą je na posterunek policji.  
- A co, jeśli jeden nam wybuchnie, zanim tam dotrzemy? - 
pyta brunetka.  
- Nie martw się - mówi blondynka - Skłamiemy i powiemy, 
że znalazłyśmy tylko dwa. 

* * * 
Rycerz zgłasza się do króla po powrocie z długiej 
wyprawy. 
- Czego dokonałeś, dzielny rycerzu? - Spytał król. 
- Panie - tygodniami rabowałem, mordowałem i gwałci-
łem we wszelkich wsiach i miastach należących do Twoich 
wrogów na zachodzie. 
- Zaraz, ale ja nie mam wrogów na zachodzie! 
- Już masz Panie. 

* * *
Szpital psychiatryczny. Pielęgniarz rozwiązuje krzyżówkę. 
- Hmm... miejsce urodzin Napoleona... urodzin Napoleona... 
hmmm... 
Odwraca się do pacjenta: 
- Kowalski! Przygłupie! Gdzie się urodziłeś? 

* * * 
Facet złotym mercedesem przyjeżdża na ryby. Wysiada 
cały w złocie z samochodu (łańcuchy, bransolety itd.), wy-
ciąga złotą wędkę ze złotą żyłką i idzie łowić ryby. Po jakimś 
czasie łapie co? .....oczywiście złotą rybkę. Popatrzył na nią, 
obejrzał w koło z pogardą i już ma wyrzucić z powrotem do 
wody, a rybka na to:  
- Hej rybaku! A trzy życzenia?  
- Eeeeeh, no dobra. Co chcesz? 

* * *
– Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym kierowcą od 
ciebie? 
– Chyba żartujesz? 
– Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym hamulcu 
ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj 
przejechała prawie 15 kilometrów! 
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Repertuar kina KDK
03 czerwiec
poniedziałek
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  OSZUKANE
 dramat

20:00  WIELKI GATSBY 3D
 dramat

04 czerwiec
wtorek 
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  OSZUKANE
 dramat

20:00  WIELKI GATSBY 3D
 dramat

05 czerwiec
środa
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  OSZUKANE
 dramat

20:00  WIELKI GATSBY 3D
 dramat

06 czerwiec
czwartek
Kino nieczynne !

07 czerwiec
piątek
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

08 czerwiec
sobota
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

09 czerwiec
niedziela
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

Spiesz się. 
Promocja na bilety
Tomasz Kot w 
przezabawnej komedii 
pt. „Jak zostać Sex Guru 
w 247 krokach” na scenie 
Kutnowskiego Domu 
Kultury 13 czerwca o 
godz.19.00. UWAGA - Ta 
sztuka może radykalnie 
zmienić Twoje życie 
miłosne! Bilety w 
promocyjnej cenie 40 zł 
tylko do 3 czerwca! Od 
4.06 bilet w cenie 50 zł.

Zostań BOHATEREM 
swojego miasta!
Trwa akcja „Europa to my”. Jest to wspólne oryginalne i nietuzinkowe przed-
sięwzięcie  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Radia Zet i TVP (z udziałem 
ambasadorów artystycznych: m.in.: De Mono, Blue Cafe i Mezo oraz znanych 
prowadzących Radia Zet w osobach: Wojciech Jagielski, Rafał Bryndal, 
Marcin Wojciechowski, Marzena Chełminiak, Marcin Sońta, Marek Starybrat 
oraz Kamil Nosel). 
Ideą tej niecodziennej kampanii  jest promocja Funduszy Europejskich 
poprzez prezentowanie unijnych inwestycji i zmian, jakie przynoszą one 
zwykłym ludziom. 

Głównymi elementami projektu są: konkurs pt. „Pokaż jak Fundusze Euro-
pejskie zmieniły Twoje życie”; felietony radiowe i telewizyjne oraz Ogólnopol-
ski Dzień Funduszy Europejskich, będący podsumowaniem akcji, transmito-
wany 31 sierpnia 2013 r. na antenie TVP 1 oraz w Internecie.

Aby wziąć udział w  konkursie pt. „Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły 
Twoje życie” wystarczy tylko przesłać min. 2 a max. 10 zdjęć (w formie elek-
tronicznej) projektów dofinansowanych z FE, wraz z krótkim opisem miejsc 
z nimi związanych. Potem już tylko głosowanie Internautów, a nagrodami w 
konkursie są:
• Nagroda Głowna w postaci: organizacji Ogólnopolskiego Dnia Funduszy 
Europejskich w miejscowości realizacji zwycięskiego projektu oraz bon o 
wartości 20 000 zł, z przeznaczeniem na „podróż życia” – dla osoby zgłasza-
jącej zwycięski projekt,
• Nagrody Dodatkowe w postaci 10 aparatów fotograficznych dla finalistów 
konkursu, każdy o wartości ok. 1000 zł. 
Zachęcamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji na stronie akcji „Europa to my”
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W 
Stemplewie odbył się XXVI Ogól-
nopolski Zlot Drużyn Harcerskich 
Nieprzetartego Szlaku. Mimo 
nie najlepszej pogody na zlocie 
w tym roku byli stali bywalcy i 
doszli nowi uczestnicy. Harcerze 
zamieszkali w namiotach. 

Uśmiechy na twarzach świadczy-
ły o szczęściu, że mogli się znowu 
spotkać. A mieli okazję sprawdzić 
się w technikach harcerskich, tere-
noznawstwie, kwaterce i zdobnic-
twie obozowym. Ognisko, strażni-
cy ognia, gawęda, 

warty, służba zlotowa, pre-
zentacja dorobku drużyn 
i złożenie Przyrzeczenia 

Harcerskiego przez piętnastu har-
cerzy to wielkie przeżycie i ważne 
chwile dla uczestników zlotu. Har-
cerze mieli możliwość bezpośred-
nich rozmów z myśliwymi, były 
pokazy myśliwskie i prezentacja 
broni, sygnały myśliwskie i trofea. 
Na zlocie nie zabrakło form warsz-
tatowych z edukacji ekologicznej, na 
których uczą się także instruktorzy. 
Czerpanie papieru, pisanie gęsim 
piórem, lakowanie i malowanie 

t e c h n i k ą 
japoń sk ą 
to powrót 
do historii, 

który sprawił uczestnikom wielką 
frajdę. Warsztaty przybliżyły histo-
rię tworzenia papieru i pobudziły 
wyobraźnię harcerzy w kierunku 
ratowania środowiska. Używano 
zabytkowej praski, dębowej kadzi, 
a prowadzący instruktorzy ubrani 
byli w stroje nawiązujące do epo-
ki średniowiecza. Gra terenowa 
w lesie była małym egzaminem 
sprawdzającym wiedzę harcerską 
i umiejętności oraz sprawność 
fizyczną. Koncert grupy Mega 
Dance, gwiazdy polskiego dance’u, 
był gwarancją dobrej zabawy i 
rozrywki. 

hm. Jolanta Chmielecka

Zlot pełen niespodzianek
GM. ŚWINICE  WARCKIE

reklama
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PIĄTEK

PIĄTEK

ŁĘCZYCA, ŁODŹ

Sejm uchwalił ustawę o środ-
kach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej. 

Zastosowanie materiałów wy-
buchowych do pokonywania m.in. 
zamknięć budowlanych (np. drzwi), 
a także środków pirotechnicznych 
do ogłuszania, a nawet chwilowego 
oślepiania – takie m.in. nowości 
przewiduje ustawa o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni 
palnej.

W dokumencie określono, ja-
kie środki (pałki, miotacze gazu, 
kajdanki, paralizatory itd.) przy-
sługują każdej z ponad 20 forma-
cji i podmiotów, a także, kiedy 
i na jakich zasadach mogą być 
użyte. Zgodnie z ustawą, służba 
więzienna nie będzie już mogła 
obezwładniać paralizatorem. Takie 
prawo zyskają jednak m.in. ABW, 

BOR, a także straże – ochrony 
kolei, marszałkowska, łowiecka, 
leśna. ABW będzie mogła liczyć 
na wsparcie psów służbowych, ale 
agentom jej i BOR nie będzie wolno 
stosować kaftanów bezpieczeń-
stwa i pasów obezwładniających.  
Inspektorom ITD pozostawiono 
prawo do użycia broni palnej, by 
się bronić, ale zabrano im upraw-
nienia do używania np. kajdanek 
zakładanych na nogi, kolczatek dro-
gowych. Nowe przepisy zakazują 
inspektorom kontroli skarbowej 
stosowania siatki obezwładnia-
jącej, pocisku niepenetracyjne-
go, kolczatki drogowej, grana-
tów ogłuszającego i oślepiającego. 
Ustawa zakazuje też używania 
środków przymusu bezpośrednie-
go wobec kobiet w widocznej ciąży, 
dzieci, których wygląd wskazuje, że 

mają do 13 lat, a także wobec osób 
o widocznej niepełnosprawności. 
Chyba, że będą one zagrażały 
życiu lub zdrowiu innych. Nie 
zmienia się obowiązek oddania 
strzału ostrzegawczego przez in-
terweniujących policjantów. Funk-
cjonariusz przed użyciem broni 
palnej musi krzyknąć: “Policja!”. 
Kolejne obowiązkowe ostrzeżenie 
to okrzyk: “Stój, bo strzelam!”. 
Jeśli i ono zostanie zignorowane, 
policjant ma oddać strzał w bez-
piecznym kierunku. Może jednak 
z niego zrezygnować, gdy sytuacja 
niosłaby za sobą bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia. Jeśli z pomocą przyjdzie 
policji wojsko, to żołnierze w ta-
kiej sytuacji zyskują identyczne 
uprawnienia. 

(red)

W Gminnym Ośrodku Kultury 
spotkali się przedstawiciele policji, 
włodarze gminy Piątek oraz osoby, 
które skorzystały z zaproszenia. Za-
stępca komendanta policji w Łęczy-
cy nadkom. Tomasz Olczyk omówił 
prezentację multimedialną z zakre-
su przestępczości, popełnianych 
wykroczeń oraz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Podczas spo-
tkania poruszano ponadto tematy 
związane z: zabezpieczeniem mie-
nia, zachowaniem środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt 
oraz przemocy w rodzinie. Kolejno 
głos zabierali mieszkańcy gminy 
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi bezpieczeństwa. Na 
pytania zebranych odpowiadali na-

czelnik ruchu drogowego nadkom. 
Dariusz Kupisz, zastępca naczel-
nika wydziału prewencji podkom. 
Arkadiusz Pęczek oraz kierownik 
rewiru dzielnicowych w Piątku asp.
sztab. Jarosław Matusiak. Wszystkie 
zgłaszane problemy i postulaty zo-
staną dokładnie przeanalizowane 
a wnioski z nich wpłyną na jeszcze 
lepsze metody współpracy na linii 
policja – obywatel. 

KPP w Łęczycy

W Kutnie na ulicy Północnej z 
budynku POM Ekoserwis Sp z o.o , 
po wcześniejszym pokonaniu zabez-
pieczeń dokonano kradzieży trzech 
spalinowych podkaszarek do trawy 
firmy “Stihl”, spalinowej podkaszarki 
do żywopłotów, elektrycznej opalarki 
oraz przedłużacza, których łączną 
wartość oszacowano na kwotę 12,400 
zł. Dość długo sprawcy pozostawali 
bezpieczni myśląc, że już im się 
“upiekło”. 28 maja tj. po około trzech 

tygodniach ręka sprawiedliwości, 
dosięgnęła sprawcę czynu 19 letniego 
Krzysztof M., mieszkańca Kutna. 
Dziewiętnastolatek przyznał się, że 
wspólnie i w porozumieniu z nie-
ustalonymi dotąd trzema nieletnimi 
dokonał  włamania. Sprawcy grozi 
kara pozbawienia wolności od roku 
do lat dziesięciu pomimo, iż udało się 
odzyskać większość skradzionych 
przedmiotów .

Tekst i fot. policja

W jednym ze sklepów w 
Galerii Łódzkiej ochroniarze 
przyłapali na kradzieży 
20-letnią mieszkankę Łęczycy 
i jej starszego o pięć lat 
partnera. Łupem pary padła 
markowa odzież warta 541 
złotych. Złodziejami zajęła się 
policja.

(stop)

Policjanci w trackie działań na 
targowisku gminnym zatrzymali 
dwie osoby, które mimo zarzutów 
za posiadanie nielegalnego towaru 
nadal trudniły się przestępczym 
procederem. Tym razem zabezpie-
czono 6400 sztuk papierosów oraz 
6,5 kilo suszu tytoniowego bez 
polskich znaków akcyzy. 

27 maja dzielnicowi z Piątku oko-
ło godziny 8.00 prowadząc działa-
nia na terenie targowiska gminnego 
skontrolowali 57 – letniego kierowcę 
mercedesa ze Zgierza. W samocho-
dzie znaleźli 400 sztuk papierosów 
oraz 4 kilogramy suszu tytoniowego 
bez polskich znaków akcyzy. Nie-
spełna godzinę później drugi patrol 

mundurowych zwrócił uwagę na 
mężczyznę, który z bagażnika auta 
wyjmuje przedmioty podobne 
do kartonów z papierosami. W 
samochodzie 32 – latka z Łęczycy 
policjanci znaleźli 6000 sztuk papie-
rosów oraz 2,5 kilo suszu papiero-
sowego. Zatrzymanych mężczyzn 
dowieziono do komendy gdzie 
śledczy przedstawili im stosowne 
zarzuty za posiadanie „lewego” 
towaru. Okazało się, że 20 maja br. 
te same osoby zostały zatrzymane 
przez łęczyckich policjantów i 
usłyszały zarzuty posiadania wy-
robów akcyzowych pochodzących 
z przestępstwa. Grozi im do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Info:policja

Raz już wpadli. Pomimo 
tego znów handlowali 
„lewym” towarem

Młodociany przestępca

5 czerwca – zmiany. 
Jakie będą uprawnienia 
funkcjonariuszy?

Na gościnnych 
występach...

Debata o bezpieczeństwie
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA

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 

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, po kursie 

fryzjerskim
P.H.U. Frezja 

Ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie

tel. 669 329 588                 

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, doświad-

czenie mile widziane, obsługa kasy 
fiskalnej

„Społem” PSS „Mazur” 
pl. T.Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 82

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, podstawowa 
znajomość marketingu, prawa o zamówie-
niach publicznych i ekonomiki przedsię-

biorstw
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

Eugeniusz Stańczyk
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 20

mail: sekretariat@teczasi.pl  

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, możli-

wość dojazdu do pracy w godzinach 6-23
PPHU „Maria” 

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca

609 804 680 

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. 
C+E, świadectwo kwalifikacji, orzeczenie 

psychologiczne, doświadczenie min. rok w 
prowadzeniu pojazdu z silosem

PPHU „GOLD HELLEN”
ul. Mickiewicza 18

99-100 Łęczyca          
tel. 600 320 050, 24 721 70 63

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz specjalista w 
dziedzinie chorób wewnętrznych I medycy-

ny rodzinnej lub geriatrii.
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

Eugeniusz Stańczyk
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 20

mail: sekretariat@teczasi.pl  

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifi-
kacji, aktualne psychotesty, doświadczenie 

zawodowe min. 12 miesięcy.
Usługi Transportowe Kociemba Adam

Kozuby 30, 
99-100 Łęczyca
tel.601 367 379

Kierownik / majster budowy
Wykształcenie średnie / wyższe

 techniczne, uprawnienia na budowe
ZAKŁAD BUDOWLANY „DEDAL”

Hieronim Tomczyk
Sobolewo 7B

09-414 Brudzeń Duży
tel. 604 098 739

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania schema-

tów elektrycznych, prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie zawodowe

A. MACHUDERA SP z o.o.
ul. Ozorkowskie Przedmieście

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 50 88 w. 115

Kierowca kat. B
Prawo jazdy kat. B, znajomość miasta

PHU Adam Kubiak
Dominikańska 3a

99-100 Łęczyca
tel. 695 733 160

Sprzedawca w branży spożywczej
Książeczka sanepidowska, doświadczenie 

w handlu min 6 miesięcy
GRAM SADECCY SP.J.
ul. Dominikańska 8D

99-100 Łęczyca
tel24 721 50 14

Sprzedawca w branży mięsnej
Książeczka sanepidowska

GRAM SADECCY SP.J.
ul. Dominikańska 8D

99-100 Łęczyca
tel24 721 50 14

Specjalista ds. kluczowych klientów
Wykształcenie średnie, umiejętności 

interpersonalne i negocjacyjne, biegła 
obsługa pakietu MS Office, prawo jazdy 

kat. B, znajomość języka niemieckiego lub 
angielskiego, doświadczenie na podobnym 

stanowisku.
SCHRANER POLSKA sp. z o.o.

Ul. Lotnicza 21g
99 – 100 Łęczyca

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, prawo 

jazdy kat. B, znajomość obsługi programów 
CAD/CAM, np. MASTERCAM SO-

LIDWORKS, znajomość języka niemieckie-
go lub angielskiego.

SCHRANER POLSKA sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21g
99 – 100 Łęczyca

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

Monter powierzchni zmywalnych
Wykształcenie podstawowe, orzeczenie o 
niepełnosprawności  w stopniu lekkim lub 

umiarkowanym i znacznym 
Pokój 1 i 2

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe

P.U. „ROKA”
Tel. 728 303 610

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe

MEVIS S.C. Anna i Marek Tabor
ul. St. Bydgoscy 8A
85-331 Bydgoszcz
Praca w Łęczycy

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Firma ZAJFERT
ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa
tel. 34 365 83 05

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Oferty pracy – zamknięte: 
Szwaczka

Umiejętność szycia
Pokój 1 i 2

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie średnie, stopień niepełno-
sprawności – umiarkowany

Pokój 1 i 2

Robotnik gospodarczy
Prawo jazdy kat. B, chęć do pracy

Pokój 1 i 2

Magazynier
Wykształcenie średnie, badania epidemio-

logiczno-sanitarne
Pokój 1 i 2

Kucharz
Chęć do pracy

Pokój 1 i 2

Krajowe oferty pracy przekazane 
do upowszechnienia z innych po-

wiatowych urzędów pracy:
Szwaczka

Umiejętność szycia, możliwość 
zakwaterowania

P.P.H.U. „PIK” Krystyna Dąbrowska
ul. Sienkiewicza 32
99-200 Poddębice

tel. 519 111 658

Mechanik
Wykształcenie średnie, doświadczenie w 

prowadzeniu remontów, napraw inter-

wencyjnych i usuwaniu awarii maszyn i 
urządzeń, umiejętność diagnozowania i 

usuwania usterek, umiejętność korzystania 
z dokumentacji i schematów

Hoop Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5

99-300 Kutno
tel. 48 243 617 013

Pracownik działu handlu
Wykształcenie średnie, staż pracy mile 

widziany, obsługa komputera
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski

Stanisław Katusza
Biała Góra 58

99-220 Wartkowice
tel. 043 678 58 18

Opiekun osób starszych
Wykształcenie min. zawodowe, mile wi-

dziana komunikatywna znajomość języka 
niemieckiego, mile widziane doświadcze-

nie w opiece nad osobą starszą
NOVUM PAWEŁ ZDYBEL

ul. Kolejowa 20/7
63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 625916411
e-mail: info@novumcarrer.pl

Miejsce wykonywania pracy: Niemcy

Kierownik robót drogowych 
i instalacyjnych

Wykształcenie średnie lub wyższe kierun-
kowe, 3 lata doświadczenia, znajomość 

programów branżowych, kosztorysowych 
NormaPro, dobra organizacja pracy, 

umiejętność pracy w stresie, uprawnienia 
budowlane w zakresie instalacji sanitar-

nych mile widziane
PBP TRAKT BOBRZAK, TECŁAW SP.J.

Woźniaków
99-300 Kutno

e-mail: trakt@trakt.kutno.pl

Kamieniarz
Mile widziane doświadczenie zawowdowe 

Zakład Kamieniarski Artur Nadolny
Stanisławów 14
99-210 Uniejów
tel. 607 828 031

Kontroler jakości
Wykształcenie wyższe – jakość, doświad-
czenie zawodowe min. 2 lata, biegły język 

angielski
Pini Polonia Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 21
99-300 Kutno

tel. 24 357 95 05

Kierowca C+E
Min. 3 lata pracy jako kierowca, podstawo-
we ADR – wymóg konieczny, jęz. angielski 

komunikatywny w mowie i piśmie 
Andersen euro Handel sp. z o.o.

ul. Słowiańska 17
75-846 Koszalin
tel. 602 504 061 

Pracownik obsługi
ruchu turystycznego

Wykształcenie średnie lub wyższe, 
doświadczenie 1 rok, łatwość w nawiązy-

waniu kontaktów
DYLEN Sp. z o.o.

ul Dowborczyków 25
90-019 Łódź
43 678 47 48

e-mail: biuro@zoosafari.com.pl

Piekarz/cukiernik
Doświadczenie zawodowe 

piekarz/cukiernik
Piekarnia Pellowski
ul. Świętego Jacka 2
84-200 Wejherowo

tel. 502 102 454

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie, doświadczenie 

zawodowe w branży rolniczej, komunika-
tywność, samodzielność, prawo jazdy kat. B 

GRENE Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Skandynawska 1

62-571 Królewska Modła
e-mail: personel@grenedystrybucja.pl

Spółdzielnia Usługowo-Han-
dlowa „Rol-Dasz” w Daszynie 
ogłasza przetarg na następu-
jące maszyny: Kombajn Rekord 
Z-58, MTZ-82, Sieczkarnia do 
kukurydzy, przyczepa nisko-
podwoziowa, który odbędzie 
się 6.06.2013r. o godz.10.00 w 
biurowcu spółdzielni. Dodat-
kowe informacje pod tel. Nr 
602-551-865

Sprzedam nową łuskarkę do 
bobu, tel.669-840-370 

Firma TIP-TOP zajmuje się kom-
pleksowymi remontami, tel. 
693-382-179 lub 794-751-421

Mam do zaoferowania siewnik 
prod. polskiej Kraj o szerokości 
2,70m w pełni sprawny garażo-
wany.tel. 692-497-056

Mam na sprzedanie walec wi-
bracyjny rommax , jest on w 
100% sprawny ,naprawdę bar-
dzo mocno wibruje ubije każdy 
gruz polecam, tel. 664-762-346

Sprzedam sadzarkę czeską, rok 
produkcji 1984,  w stanie bdb, 
tel.603-753-488

Sprzedam pług unia grudziądz 
ibis m 2+1 zmienna szerokość 
orki 32 38 42 cm rok produkcji 
2008...stan pługa idealny pra-
cował w małym gospodarstwie 
rocznie orał 15 ha wszystkie 
elementy robocze w idealnym 
stanie oryginalne łącznie z 
lemieszami i dłutami,w kom-
plecie kroje talerzowe. Maszy-
na poszanowana nigdzie nie 
uszkodzony nie pogiety lakier 
jak nowy cały czas garażowany 
,tel.603-753-488

Mam do zaoferowania wspa-
niały telefon htc wiltfire, który 
nigdy nie miał żadnej awarii 
i nigdy się nie popsuł. Stan 
techniczny oceniam na bardzo 
dobry Telefon kupiony w kraju.
W zestawie:
* telefon Htc Wildfire
* oryginalne pudełko
* kabel usb
* ładowarka sieciowa  kontakt  
tel. 725-890-549

Oferuje do sprzedania działkę 
w miejscowości Sypin, powiat 
Łeczyca, 20KM od Zgierza. 
Dojazd do działki asfaltowy. 
Działka częściowo zagrodzona i 

częściowo zalesiona. Na działce 
znajduje się staw oraz domek 
letniskowy. Tel.501-415-476

Do sprzedania dom i zabudo-
wania gospodarcze na działce 
o powierzchni około 2500 m2 
w miejscowości Błonie koło Łę-
czycy. Więcej informacji udzielę 
telefonicznie.511-182-571

Mam do zaoferowania ciągnik 
John Deere 4040.,Moc: 120 
KM,Rok: 1988,Przedni napęd. 
Ciągnik w ciągłej eksploatacji. 
Opony przednie 90%. Tylne 65%. 
Sprawny technicznie. Do dalszej 
eksploatacji.tel.632-882-202

Sprzedam przyczepę rolni-
czą Sanok D-35.Rok produkcji 
1971. Przyczepa zarejestro-
wana. Ładowność 3,5 tony. 
Dwustronny wywrot. Więcej 
informacji udzielę telefonicz-
nie.511-182-571

Sprzedam przyczepę  zbie-
rającą KUNOW T055/6. Stan  
techniczny bdb. Mało używana. 
Pierwszy właściciel. Garażo-
wana. Posiada noże do cięcia 
zielonek. Tnie bardzo drobno.
tel.663-613-347

Sprzedam nowe wałki z łoży-
skami i płytami do montażu 
oraz naciągi taśmy. Wałki mają 
typową wypukłą część po środ-
ku co służy stabilnej pracy ta-
śmy. Polecam. Więcej informacji 
pod nr telefonu- 660-196-155

Mam do sprzedania fajnego 
Rovera w stanie dobrym Powy-
mieniane tarcze, klocki, szczęki 
i standardowe rzeczy. Auto 
moim zdaniem bezpośrednio 
do jazdy. Więcej informacji 
przez telefon. 693-434-858. 

Sprzedam CITROENA BERLIN-
GO,1,4 benzyna +gaz sekwen-
cja ,ROK PRODUKCJI 1999
Auto z przeznaczeniem w ca-
łości lub na części. Auto jest na 
chodzie. Tel.509-481-483

Sprzedam mały domek ogro-
dzony siatką ze stodołą i studnią 
z wodą pitną. Na wprost domku 
1 hektar ziemi,tel.667-028-834

Mam do sprzedania Tubę sa-
mochodową Firmy dibelsi. Tuba 
posiada wzmacniacz .tel. 601-
231-490
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SPORT

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Dziewcząt o Puchar Prezesa 
LKS- Malina Piątek zgromadziły 
uczennice z gimnazjów: Topola Kró-
lewska, Grabów, Nowy Gaj i Piątek  
Po zaciętej rywalizacji i grze fa-
ry-play drużyny uplasowały się 
następujących miejscach: 

I miejsce – Piątek 
II miejsce – Grabów 
III miejsce – Nowy Gaj 
IV miejsce – Topola Królewska 
Gimnazjalistki z Piątku pod 

opieką nauczycielki wychowania 
fizycznego panią Ewą Topiń-
ską zajmując I miejsce awanso-
wały do turnieju rejonowego. 

Najlepszą bramkarką została 
Dagmara Różycka z Gimna-
zjum w Piątku, natomiast naj-
lepszym strzelcem okazała się 
Natalia Bartczak z Gimnazjum 
w Grabowie, obie zawodniczki 
dostały pamiątkowe statuetki.  
Uczennice reprezentujące Gim-
nazjum z Piątku to: Różycka 
Dagmara, Pałczyńska Wiktoria, 
Bartosiak Patrycja, Bartosiak Da-
ria, Białkowska Izabela, Kowalska 
Monika, Ambroziak Magdalena, 
Zielińska Agnieszka, Frątczak 
Paulina, Wójcik Agnieszka i Flor-
czak Magdalena. 

UG

Jutro na targowisku rozpoczną się 
niesamowite pokazy Monster Truck!  
Kaskaderzy z grupy monster Show 
Chalaupka przez wiele lat przy-
gotowywali swoje popisy, aby w 
końcu zaprezentować je przed 
zebraną publicznością. We wtorek 
będzie okazja zobaczyć najlepszych 
zagranicznych kaskaderów, którzy 
wykonają wiele emocjonujących i 
niebezpiecznych trików takich jak: 
jazda synchroniczna, drifty, jazda 
na dwóch kołach z akrobacjami 
kaskaderów, pokaz niespodzianka 
dla dzieci z Citroenem 2CV, samo-
chodowe i motocyklowe wypadki, 

czy przejazd przez ścianę ognia z 
kaskaderem na masce samochodu. 
Oprócz tego będzie okazja, aby zo-
baczyć jedyny w europie samochód 
specjalny z dwoma silnikami 
prowadzonymi przez dwóch 
kierowców, kasację aut dwoma 
potężnymi Monster Truckami, 
profesjonalne palenie gumy, 
wypadki samochodowe oraz 
kilka szalenie niebezpiecznych 
tr ików. Kaskaderzy Monster 
Show Chaloupka oprócz dosko-
nałych umiejętności prezentują 
wspaniałą grę aktorską podczas 
pokazu, dzięki czemu widz nie 
może się nudzić. 

UG

Animatorzy sportowi na boisku 
przy I LO zorganizowali niety-
powy turniej, którego głównym 
celem było wykształcenie wśród 
uczestników postaw bezpieczne-
go korzystania z obiektów spor-
towych.  Przeprowadzono gry i 
zabawy kształtujące wśród dzieci 
i młodzieży nawyk reagowania  
w sytuacjach zagrażających bez-
pieczeństwu życia i zdrowia.

Do turnieju zgłosiło się pięć 
drużyn w składach trzyosobo-

wych, pod kolorowo brzmią-
c y m i  n a z wa m i:  , ,  Zie lon i”, 
,,Czerwoni”, Niebiescy”, ,,Żółci”, 
,,Fioletowi”.

Konkurencje sportowe pro-
wadzone przez animatorów 
były przygotowane pod kontem 
radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach. Każda konkurencja 
poprzedzona była odpowied-
nim komentarzem animatora, 
wprowadzającego uczestników 
turnieju w temat udzielania 
pierwszej pomocy w zaistniałych 
trudnych sytuacjach. Po zaciętej 

rywalizacji dopiero w piątej kon-
kurencji wyłoniono zwycięską 
drużynę. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
,,Fioletowi” w składzie: Wojciech 
Żmudowski , Igor Świerczyński 
i Patryk Kleska. Na zakończenie 
imprezy wszystkie drużyny otrzy-
mały dyplomy oraz drobne upo-
minki i słodycze. Dzieci dodrze się 
bawiły a czas spędzony na orliku 
został przyjemnie i pożytecznie 
wykorzystany.    

tekst i fot. Tomasz Kieterling, 
Łukasz Pabjańczyk

Na orliku
o bezpiecznym 

sporcie 

ŁĘCZYCA
PIĄTEK

MISTRZYNIE POWIATU 
Z PIĄTKU

Monster Truck – niezwykłe 
auta, kaskaderskie popisy

Znów przegrali. 
2 – 0 

z Włókniarzem 
Pabianice

Górnik Łęczyca kontynuuje fatalną serię. Po 
raz kolejny przegrał spotkanie i jest już bliski 
degradacji. Zajmuje w tabeli jedno z ostatnich 
miejsc. Kolejny mecz Górnik miał rozegrać w 
najbliższą środę z Sorento Zadębie Skierniewice. 
Zespół został jednak wycofany z rozgrywek.

Tabela ligowa
łódzkie » IV liga

1. KS Paradyż 68
2. LKS Kwiatkowice 60
3. Mechanik Radomsko 59
4. Warta Działoszyn 55
5. Zjednoczeni Stryków 50
6. Mazovia Rawa Mazowiecka 46
7. Pilica Przedbórz 46
8. Zawisza Pajęczno 45
9. Concordia Piotrków Trybunalski 43
10. Włókniarz Moszczenica 43
11. Jutrzenka Warta 36
12. Boruta Zgierz 33
13. Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 33
14. Włókniarz Pabianice 31
15. Górnik Łęczyca 27
16. Sorento Zadębie Skierniewice (wycofany) 26
17. Orlęta Cielądz 22
18. Włókniarz Zgierz 19
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