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Łęczyca • Grabów • Piątek • Góra Św. Małgorzaty • Daszyna • Świnice Warckie • Witonia

Libacja alkoholowa w 
„Łęczycance”? Takie zgłoszenie 
otrzymała policja. Jak zakończyła 
się interwencja? Prezesi na 
cenzurowanym

Efekt Angeliny Jolie
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Bunt na działkach „Irys” W przedszkolach zabrakło miejsc
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Uwaga przedsiębiorcy! 
Nie dajcie się oszukać

Świnice Warckie: W gminie rozpoczyna się „śmieciowe 
referendum”, str. 5
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problem. 
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Ciągnikiem po burmistrza

Wkurzeni rolnicy przyjechali 
pod urząd

W magistracie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy rolnikami a burmistrzem Olszewskim. Poszło o zaorany 
przez Zieleń Miejską brzeg Bzury i zalane z tego powodu pola. Gospodarze planowali zawieźć włodarza miasta 
traktorem na podtopione tereny.

Czytelniczka 
krytykuje 
optyków
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O tej porze roku łęczycanie po-
winni zajadać się tanimi truskaw-
kami. Tymczasem ich cena za kilo-
gram waha się od 8 do 10 złotych. 
W ubiegłym roku były po 5 – 5,50 
zł/kg. Truskawki nie dość, że są 
drogie, to często są niesmaczne, 
wodniste. Plantatorzy podkreślają, 
że zbiory są niższe niż rok temu. 
Po ulewnych deszczach powstały 
idealne warunki do rozwoju szarej 
pleśni. Ponadto z powodu dłuższej 
zimy sezon na truskawki opóźnił się 
o 2, 3 tygodnie. Teraz w sprzedaży 
są wczesne odmiany. O ile dopisze 
pogoda, zbiory późniejszych truska-
wek będą większe a cena spadnie. 

(red)

Opóźniony sezon na truskawkiList do redakcji: Za co 
biorą pieniądze? ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Libacja alkoholowa 
w „Łęczycance”?

ŁĘCZYCA
Funkcjonariusze Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
otrzymali telefon, że w budyn-
ku spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”, przy ul. Konop-
nickiej, trwa libacja alkoholowa. 
Był wtorek, przed godz. 20. O 
sprawie powiadomiona została 
komenda policji w Łęczycy. 
Miejscowi policjanci przyjechali 
na miejsce, ale do budynku nie 
weszli. 

DrzWi ByŁy zaMKnięte. 
- Patrol policji skierowany na 

miejsce nie potwierdził zgłosze-
nia. Z wnętrza budynku nie do-
chodziły żadne sygnały mogące 
świadczyć o tym, że ktoś potrze-
buje pomocy. W rozmowie z ad-
ministratorem budynku również 
nie potwierdzono zgłoszenia. 
Zakres obowiązków wynikają-
cych z Ustawy o Policji z dnia 6 
kwietnia 1990 roku jasno określa 
podstawowe zadania Policji, 
należą do nich między innymi: 
a). Ochrona życia i zdrowia 
obywateli oraz mienia przed 
b e z p r a w n y m i  z a m a c h a -
mi naruszającymi te dobra, 
b). Ochrona bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, w tym 
zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach 
komunikacji publicznej i w ruchu 
drogowym ...” - informuje asp. 
agnieszka Ciniewicz, rzecznik 
policji w Łęczycy. - Z naszych 
ustaleń wynikało, że w środku 
znajduje się sprzątaczka. Stan 
zastany na miejscu nie naruszał 
porządku publicznego, nie za-
grażał życiu oraz zdrowiu osoby 

znajdującej się wewnątrz czy też 
osób znajdujących w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynku. Na 
tym zakończono interwencję. 

Rzecznik policji twierdzi, że 
sprzątaczka poinformowała o 
interwencji policji administratora 
budynku, czyli prezesa Łęczycan-
ki, Romana Mioduchowskiego.

- Administrator zadzwonił do 
policjantów, że w budynku nie ma 
żadnej libacji alkoholowej – dodaje 
A. Ciniewicz. 

W całej tej sprawie można posta-
wić wiele znaków zapytania. Dla-
czego sprzątaczka, która podobno 
była w budynku, nie otworzyła 
funkcjonariuszom? Skąd dzwonił 
do policjantów prezes Miodu-
chowski, czy faktycznie z domu? 
Dlaczego policjanci nie postarali 
się o dokładniejsze sprawdzenie 
zgłoszenia?

roman Mioduchowski ostatnio 
ma bardzo mało czasu. Po informa-
cji o rzekomej libacji w spółdzielni 
mieszkaniowej zadzwoniliśmy do 
szefa „Łęczycanki”.

- Teraz nie mogę rozmawiać. 
Jestem w Łodzi, jadę tramwajem – 
usłyszeliśmy od szefa spółdzielni 
mieszkaniowej. - Oddzwonię. 

Prezes nie oddzwonił. Zadzwo-
niliśmy następnego dnia. 

- Mam ważne spotkanie. Od-
dzwonię – usłyszeliśmy od R. 
Mioduchowskiego. 

Sytuacja się powtórzyła, telefonu 
od prezesa nie było. 

 * * *
Spółdzielcy w piątek przyszli do 

prezesa „Łęczycanki”. Przynieśli 
oficjalne pismo z żądaniem dołą-
czenia do zebrania cząstkowego w 
dn. 24 czerwca bloku z ul. Domini-

kańskiej 8 i 10. Ponadto spółdzielcy 
zażądali, aby do zebrania w dn. 20 
czerwca dołączyć bloki z ul. Ko-
nopnickiej 8B i 8C. Spółdzielcy chcą 
również zmiany miejsca odbywa-
nia zebrań dla ulic Konopnickiej, 
Wojska Polskiego, Dominikańskiej 
i Zachodniej w centrum miasta.

W PiśMie MOżna 
Dalej PrzeCzytać: 
„Dotychczasowy podział przez 

Radę Nadzorczą na zebrania cząst-

kowe spowodował powszechne 
oburzenie, że Rada Nadzorcza 
ignoruje i lekceważy spółdzielców. 
W przypadku niezrealizowania 
naszych żądań zwrócimy się do 
sądu, aby w trybie przyspieszonym 
uwzględnił nasze żądania”.

- Chcieliśmy wręczyć pismo 
prezesowi Mioduchowskiemu. 
Jednak, gdy zobaczył spółdziel-
ców pod pretekstem rozmowy 
telefonicznej wyszedł z budynku. 
Nie wiadomo, gdzie poszedł. Nie 

odbierał telefonu. Dla mnie jest to 
jednoznaczne zachowanie. Prezes 
po prostu uciekł. Czy tak powinien 
zachowywać się szef spółdzielni – 
pyta Krzysztof Urbański, jeden 
z członków rady nadzorczej „Łę-
czycanki”. 

Jak się dowiedzieliśmy pismo 
zostało za pokwitowaniem złożo-
ne na ręce wiceprezes Konstancji 
Chodorowskiej.

(stop)

Pani Renata (nazwisko do wiadomości 
redakcji) krytykuje PGKiM. 

- Piszę do gazety w sprawie pokazania za 
co nasze PGKiM w Łęczycy bierze pieniądze 
– czytamy. - Jesteśmy oburzeni faktem, iż 
nie doczekaliśmy się w tym roku jeszcze sko-
szenia trawnika. Po interwencji mieszkanek 4 
tygodnie temu PGKiM nie może zlecić swoim 
pracownikom skoszenia trawnika na ul. Żydow-
skiej 3/5. Pewnie jak zwykle będzie tłumacze-

nie, że nic w/w przedsiębiorstwie nie zostało 
zgłoszone, bo przecież muszą się jakoś bronić. 
Dwa razy było proszone i do tej pory nic w tej 
sprawie nie zrobiono. Dzieci bawią się i chodzą 
po tak zarośniętym ogródku jak przedstawiają 
zdjęcia. Jak widać na zdjęciach to w tym roku 
wykwitły nam bardzo ładne i bujne pokrzywy. 
Gdyby to był jakiś rodzaj niespotykanych 
kwiatów, to by żaden działkowicz się ich nie 
powstydził. Mamy też  ładne chwasty sięgające 
żywopłotu, który sam wymaga przycięcia, ale 
o tym już nie wspomnę. 

Fo
t. 

na
de

sł
an

e

Fo
t. 

na
de

sł
an

e



310 CZERWCA 2013
Nowy 
Tygodnik 
RegionalnyKIEDY WRESZCIE PRZESTANIE PADAĆ?

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
najgorzej jest na obrzeżach. 

Woda zalała ogródki działkowe 
irys. narzekają również miesz-
kańcy Kwiatkówka i Osiedla 
Królów Polskich. W wodzie tonie 
miejski park.

Wszyscy już mamy dosyć desz-
czowej, kapryśnej aury. Kilka dni 
intensywnych opadów deszczu 
spowodowało wiele kłopotów. Sieć 
melioracyjna nie jest w najlepszym 
stanie. 

Działki na terenie Irysa toną w 
wodzie. Ludzie nie przebierają w 
słowach. Niektórzy żądają odwoła-
nia prezesa. 

- Ten problem mamy prak-
tycznie zawsze po gwałtownych 
opadach. Działki toną a prezes 
jedynie rozkłada ręce i mówi, 
że nic nie da się zrobić. Tak nie 
można. Wiadomo, że ogródki 
działkowe są na obniżonym tere-
nie, ale problem jest taki, że ten 
teren wcale nie jest zmeliorowa-

ny – twierdzi Czesław Dobiecki, 
jeden z działkowców. 

Niedawno w „Reporterze” pisali-
śmy o problemie zalewanych dzia-
łek. Genowefa Domańska, która od 
lat domaga się odszkodowania za 
zalaną działkę, w tej sprawie po raz 
kolejny napisała do prezesa Irysa. 

jan Łuczak, prezes 
ogródków Irys, 
wypowiedział 
się wówczas na 
łamach gazety, 
że żadne odszko-
dowanie się nie 
należy. To przelało 
czarę goryczy.

- Kto wie, czy na 
naszych działkach 
nie rozpocznie się 
zbieranie podpisów 
o odwołanie pana 
Łuczaka – kontynu-
uje Cz. Dobiecki. - 
Już podczas ostatniej 
powodzi działkowi-
cze mieli go wywieźć 

na taczce, ale daliśmy mu jeszcze 
szansę. To był błąd. 

Na terenie ogródków woda zalała 
kilkanaście działek. Inne działki są 
tak podmokłe, że trzeba chodzić w 
kaloszach. W gumiaki zaopatrzył 
się zdzisław Graczyk. 

- Inaczej się 

nie da – mówi działkowicz. 
Podtopione zostały również inne 

tereny w mieście. Do parku już się 
nie wejdzie. Zresztą informuje o 

tym tablicz-
ka.  Woda 
sięga pra-
wie kolan. 

P o d -
topione 
są także 

przedmieścia Łęczycy. 
O problemach rolników 

związanych z podtopie-
niami pól piszemy na str. 7. 

(stop)

Spotkaliśmy się z jedną z oszu-
kanych właścicielek firm dzia-
łających w mieście, która niepo-
trzebnie wpłaciła pieniądze na 
konto spółki – rejestr Polskich 
Podmiotów Gospodarczych. 

W ostatnim okresie przedsiębior-
cy, którzy uzyskali wpis do prowa-
dzonej przez Ministra Gospodarki 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (da-
lej: CEIDG) otrzymują masowo listy 
wysyłane przez „Rejestr Polskich 
Podmiotów Gospodarczych” z 
siedzibą w Warszawie. W informacji 
spółka żąda opłaty w kwocie 145 
złotych za zarejestrowanie firmy w 
rejestrze. Brak płatności spowodo-
wać ma brak wpisu przedsiębiorcy 
w Rejestrze Polskich Podmiotów 
Gospodarczych. Przedsiębiorcy 
wraz z takim listem otrzymują 
również druk polecenia przelewu 
na ww. kwotę. 

Nadawcą niniejszego pisma jest 
prowadząca reklamowy „Rejestr 
Polskich Podmiotów Gospodar-

czych” i działająca pod tą marką 
GALOR spółka z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, o kapitale zakładowym 
w imponującej wysokości 5.000 zł. 
„Objaśnienie” wskazuje również 
na charakter pisma jako oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego 
oraz możliwość odstąpienia od 
umowy w ciągu 10 dni bez podania 
przyczyn. Sprawa jest więc kolejną 
odsłoną w spektaklu „naciąga-
nia” osób nie znających dokładnie 
przepisów prawa, bądź po prostu 
„zabieganych” w związku z uru-
chomioną niedawno działalnością.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali 
tego typu pismo, mogą je wyrzucić 
do kosza. Nie należy też zwracać 
uwagi na wskazany na marginesie 
pisma 10-dniowy termin do dostą-
pienia od umowy. Ponieważ treść i 
konstrukcja ewidentnie świadczą 
o zamiarze wywołania błędne-
go przeświadczenia odbiorcy, w 
analizowanym wypadku ma on 
także do dyspozycji uprawnienia 
gwarantowane przez art. 84 i 86 
k.c. – a więc możliwość uchylenia 
się od skutków oświadczenia woli 

złożonego pod wpływem błędu 
podstępnie wywołanego przez 
drugą stronę czynności. 

Warto przypomnieć, że przepis 
art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447 ze zm.) nadal obowiązuje, a 
wniosek o wpis, jak i sam 
wpis w Centralnej 
Ewidencji i Infor-
macji o Dzia-
łalności Go-
spodarczej 
w  d a l -
s z y m 
c i ą g u 
są wol-
ne od 
opłat.

(stop)

Uwaga przedsiębiorcy! Nie dajcie się oszukać
Nasza rozmówczyni 
zapłaciła za wpis. 
Niepotrzebnie...

Podtopione miasto

Zdzisław Graczyk 
zaopatrzył się w 
gumiaki

Czesław Dobiecki 
skarży się na prezesa 
Łuczaka
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reklama

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

11 przedszkolaków nie zostało 
przyjętych do miejskich przedszkoli. 
Przypomnijmy, że w mieście działają 
przedszkola nr 1, 2, 4 do których 
uczęszcza ponad 400 maluchów. W 
tym roku uruchomiono dodatkowe 
dwa przedszkolne oddziały. 

- W przedszkolach pozostało 68 
sześciolatków. 79 sześciolatków pój-
dzie w tym roku do szkół – informu-
je Krzysztofa Łuczak z łęczyckiego 

magistratu. - Liczba dzieci, które 
nie zostały przyjęte do miejskich 
przedszkoli może się zmniejszyć w 
związku z dodatkowymi zapisa-
mi sześciolatków do szkół. Nabór 
uzupełniający będzie na przełomie 
sierpnia i września. 

W Łęczycy, oprócz przedszkoli 
miejskich, działa jeszcze przed-
szkole niepubliczne Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek, do którego cho-
dzi 75 dzieci. 

(red)

Spółka Lek otrzymała zezwolenie 
na rozszerzenie działalności 
gospodarczej w Łódzkiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
HTL-Strefa, producent tzw. 
nakłuwaczy bezpiecznych do 
użytku szpitalnego (stosowanych 
przy kroplówkach) oraz 
igieł insulinowych, zamierza 
rozbudować swój zakład w ŁSSE 
w Łęczycy. Inwestycja będzie 
kosztować prawie 3,5 miliona 
złotych. Powstać ma 10 miejsc 
pracy. Natomiast Sonoco Poland 
zbuduje za ponad 17 mln złotych 
zakład opakowań w ŁSSE w Kutnie. 
Firma zobowiązała się zatrudnić 25 
pracowników. 

(red)

alicja Bartniak twierdzi, że w 
zakładach optycznych w mieście 
ceny okularów są niewidoczne lub 
w ogóle ich nie ma. Poskarżyła się 
na to w urzędzie skarbowym i u 
Powiatowego rzecznika Konsu-
mentów. 

To pierwsze takie zgłoszenie, choć 
skarbówka – zdaniem pani Alicji – 
zbagatelizowała sprawę. 

- Zadzwoniłam do urzędu skar-
bowego, aby zapytać, czy ceny po-
winny być u optyków. Usłyszałam, 
że tak. Poinformowałam, że tak nie 
jest. A urzędniczka powiedziała 
mi, żebym napisała skargę w tej 
sprawie. Przecież to jest obowiązek 
skarbówki, by zajmować się podob-
nymi sprawami. Żadnych skarg 
nie mam zamiaru pisać. Liczyłam 
jedynie na zainteresowanie się tym 

tematem – powiedziała nam wzbu-
rzona alicja Bartniak.

O sprawie została również powia-
domiona ewa Wielec, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów. 

- Muszę przyznać, że jak do tej 
pory nie zajmowałam się takimi 
problemami. To ciekawa sprawa. 
Oczywiście ceny oprawek okula-
rów, czy też szkieł powinny być 
dla klientów widoczne. Sprawdzę 
to – usłyszeliśmy od pani rzecznik.

Nasz dziennikarz też to spraw-
dził. Odwiedziliśmy wszystkie 
zakłady optyczne w mieście. 

Najpierw poszliśmy do optyka 
przy ul. Konopnickiej. 

- No jak tak można. Niektórzy 
klienci chyba nie wiedzą co mówią. 
Przecież są ceny, na każdych oku-
larach – mówi Bożena Sałacińska, 
właścicielka zakładu optycznego. 

Faktycznie ceny są, tyle, że bardzo 

małe. Wypisane czarnym maza-
kiem na szkłach w pewnej odle-
głości są praktycznie niewidoczne. 
A przecież klienci takich zakładów 
raczej sokolego wzroku nie mają.

- Dla mnie to naprawdę nie jest 
problem. Jak klient chce, to przecież 
pyta o cenę. Zawsze otrzyma odpo-
wiedź. Robię w tym biznesie od po-
nad 30 lat. Pierwszy raz spotykam 
się z taką sprawą – usłyszeliśmy od 
B. Sałacińskiej.

Podobne, tzn. mikroskopijne ceny 
są również na szkłach u optyka 
przy ul. Kaliskiej. Zaglądamy do 
zakładu przy ul. Poznańskiej. 
Tu zaskoczenie. Na szkłach 
nie ma nawet cen wypisa-
nych mazakiem.

- Są ceny, przy kodzie 
kreskowym na każdej 
oprawce okularów – prze-
konuje Przemysław jabłoń-
ski, sprzedawca. 

Odwiedzamy jeszcze zakła-
dy optyczne przy ul. Kowal-
skiej i Przedrynek. 

- Zwrócił pan uwagę na 
ciekawą sprawę – mówi Mał-
gorzata naporowska, sprze-
dawczyni z zakładu przy ul. Ko-
walskiej. - Ceny są u nas wypisane 
na szkłach. Faktycznie, dla osób, 
które mają problemy ze wzrokiem 
mogą być nie do przeczytania. Po-
rozmawiam o tym z właścicielem. 
Być może warto, by przy okularach 
pojawiły się duże kartki z dużymi 
cyframi.

W zakładzie optycznym przy 
miejskim targowisku ceny też były 
wypisane małymi cyferkami na 
szkłach okularów. Sprzedawczyni 

o sprawie ma 
rozmawiać z wła-
ścicielem.

(stop)

Nowe miejsca 
pracy
ŁĘCZYCA, KUTNO

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Dla niektórych przedszkolaków 
zabrakło miejsc

U optyków trzeba mieć... 
sokoli wzrok

Alicja Bartniak 
zwróciła uwagę 
na problem cen 
u łęczyckich 
optyków

Bożena Sałacińska mówi, 
że ceny są wypisane na 
szkłach okularów

Czy osoba, która ma 
problemy ze wzrokiem 
dojrzy tak wypisaną 
cenę? 
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GM. ŚWINICE WARCKIE

ŁĘCZYCA
Za grube pieniądze dyrekcja 

szpitala kupiła mammograf z któ-
rego od ponad roku pacjentki nie 
mogą korzystać. Zdaniem szefa 
ZOZ brakuje lekarzy-specjalistów, 
w tym przypadku radiologów. Co 
jakiś czas kobiety mogą przebadać 
swoje piersi w mammobusie. Kiedy 
badania na wykrycie raka będą 
możliwe w szpitalu?

Tego nikt nie wie. Wprawdzie w 
szpitalu do obsługi mammografu 
jest jeden radiolog, ale to za mało. 
Problem polega na tym, że po 
zmianie przepisów specjalistów 
musi być dwóch. Dyrektor szpitala 
zapewnia, że trwają gorączkowe 
poszukiwania drugiego radiologa. 
Niektórym trudno w to uwierzyć, 
bowiem w prasie od dawna nie było 
żadnego ogłoszenia o naborze.

- Tak szczerze mówiąc, to nie 
wierzę w takie 

ogłoszenia prasowe – 
tłumaczy andrzej 
Pietruszka, dy-
rektor szpitala. 
- W sprawie 
zatrudnienia 
drugiego ra-
diologa roz-
mawiam ze 
znajomymi. 
Nawet k i l-
ka dni temu 
spotkałem się 
w tej sprawie z 
lekarką, którą na-
mawiałem na pracę. 
Niestety nie zgodziła się. 
Była raczej zainteresowana 
rezonansem magnetycznym a nie 
mammografią. Szkoda. 

Jak się dowiedzieliśmy ostatnie 
ogłoszenie w prasie dot. poszu-
kiwania specjalistów-radiologów 
dyrekcja szpitala zamieściła pod 

koniec ubiegłego roku. Wów-
czas zostało w ZOZ-ie zatrud-
nionych kilku radiologów.

- Niestety jedynie jeden 
radiolog jest specjalistą w tej 
dziedzinie i dlatego tylko 
ten lekarz może obsługiwać 
mammograf. Drugi radiolog 
specjalista jest potrzebny 
m.in. do weryfikacji spo-
rządzonego opisu zdjęcia – 

tłumaczy dyrektor. - Tu nie można 
popełnić błędu. Badania, opis i we-
ryfikacja – jeśli chodzi o zagrożenie 
nowotworowe – muszą być bardzo 
dokładne. 

Ostatnio kobiety masowo zaczęły 
badać piersi. Zdaniem lekarzy to 

tzw. efekt  Angeliny Jolie, która zde-
cydowała się na prewencyjne usu-
nięcie piersi. Aktorka tłumaczyła 
swoją decyzję tym, że dziedzicznie 
obciążona jest genem, który może 
powodować raka. 

(stop)

agnieszka Olczyk ze wsi Droz-
dów domaga się od władz gminy 
zmian sposobu naliczania opłat 
za odbieranie odpadów komu-
nalnych. zamierza zbierać w tej 
sprawie podpisy. Petycja ma się 
wkrótce znaleźć na biurku wójta. 
to pierwsza taka inicjatywa w 
powiecie. 

Ustawa śmieciowa wzbudza 
kontrowersje. Na terenie gminy 
opłaty zostały ustalone na pozio-
mie 11 zł (śmieci niesegregowane) i 
7 zł (śmieci segregowane) od osoby. 
Zdaniem naszej Czytelniczki, to 
stanowczo za dużo. 

- Do tej pory, tzn. przed zmia-
nami dotyczącej tejże sprawy, 
zdecydowana większość osób 
miała podpisane umowy doty-
czące wywozu odpadów i koszt 
od gospodarstwa wynosił średnio 
15 – 18 zł. Obecnie nawet w ma-
łym gospodarstwie domowym, 
na przykład 3-osobowym, koszt 
ten wyniesie 33 zł (nieselektyw-
nie) i 21 zł (selektywnie). Jest to 

wzrost tego typu obciążeń o bli-
sko 50 procent. Znaczny wzrost 
obserwowany jest w przypadku 
rodziny wielodzietnej, np. 6-oso-
bowej: 66 zł czy też 42 zł – mówi 
agnieszka Olczyk. 

Mieszkanka dokładnie uzasad-
nia swój protest.

- Ustawa dotycząca gospoda-
rowaniem odpadami nie narzuca 
sposobu naliczenia opłaty. Zatem 
równie dobrze opłata ta może  być 
naliczana podobnie jak opłata za 
zużycie wody, czyli od faktycznie 
wyrzucanych odpadów. Władze 
gminy nie mają prawa narzucać 
nam ilości produkowanych śmieci 
– słyszymy.

Warto zauważyć, że opłaty za 
wywóz nieczystości są na terenie 
gminy wyższe niż w Łęczycy. 
Dodatkowy koszt, to zakup kon-
tenerów na śmieci – argumentuje 
pani Agnieszka, która zapowiada 
zbieranie podpisów o obniżenie 
stawek. 

- Ufam, że zarówno wójt, jak i 
rada pamiętają, iż ich działania 
mają przede wszystkim służyć 

mieszkańcom. W moim prze-
konaniu obecny stan rzeczy 
nie pozwala na uznanie, 
że osoby piastujące 
wyżej wymienione 
funkcje realizu-
ją powyższy 
obowiązek 
w sposób 
prawidło-
wy. Taka 
s y t u ac ja 
d z i w i 
m n i e 
zwłaszcza 
przed zbli-
żającymi 
się wybora-
mi. Uważam, 
że sposób zała-
twienia niniej-
szej sprawy bę-
dzie sprawdzia-
nem dla władz 
Świnic – mówi 
nasza Czytelniczka. 

(stop)

Nietypowy protest mieszkanki

Zostaliśmy skrzywdzeni. 
Nie zostawię tak tego...

Agnieszka Olczyk chce 
przeprowadzić w Świnicach 
Warckich „śmieciowe 
referendum”

Kiedy mammografia w szpitalu?

W ubiegłym tygodniu 
do Łęczycy przyjechał 
mammobus. Niestety wciąż 
kobiety nie mogą skorzystać 
z mammografu za prawie 
200 tys. złotych, który stoi w 
szpitalu

Radiolog-specjalista 
potrzebny od zaraz – takiego 
ogłoszenia w prasie nie 
przeczytamy. Dyrektor 
szpitala szuka specjalisty 
swoimi kanałami...

Onkolodzy podkreślają, że w całej 

Polsce gwałtownie wzrosła liczba 

kobiet zgłaszających się na badania 

profilaktyczne na raka. To tzw. 

efekt Angeliny Jolie
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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

Coraz więcej osób wyraża swoje 
niezadowolenie z powodu rządów 
w spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. W ubiegłym tygo-
dniu spółdzielcy, którzy o godz. 
16 przyszli na dyżur Krzysztofa 
Urbańskiego – jednego z członków 
rady nadzorczej, nie pomieścili 
się w sali obrad. Spotkanie prze-
niesiono na korytarz. Spółdzielcy 
nie ukrywali złości, bo spodziewa-
li się bezpośredniej konfrontacji z 
szefami spółdzielni. Prezesów już 
jednak nie było...

Spółdzielcy byli pewni, że spotka-
ją się z Romanem Mioduchowskim 
i Konstancją Chodorowską. Tym 
bardziej, że prezesi – według gospo-
darza spotkania – powinni w tym 
dniu pracować do godziny 17. 

- Gdzie są? Uciekli! - mówili za-
wiedzeni spółdzielcy.

Krzysztof Urbański apelował 
do spółdzielców o jedność. Przed 
zbliżającymi się walnymi zgroma-
dzeniami takie wezwanie na pewno 
ma spore znaczenie. Ludzie nie 
ukrywali emocji z powodu planów 
zarządu pozbycia się z rady nadzor-
czej opozycyjnych członków. 

- Chcą usunąć mnie a także 
Waldemara Augustyniaka z 
rady. Tylko dlatego, że patrzymy 
im na ręce i zadajemy trudne 
pytania. Przecież to normalne, 
że w spółdzielni powinna być 
przejrzystość rządów. To my, 
spółdzielcy, jesteśmy pracodaw-
cami prezesów „Łęczycanki”. Ci 
państwo zapomnieli, że ludzie są 
najważniejsi i że spółdzielcy mają 
prawo decydować o spółdzielni – 
mówił K. Urbański. 

Przypomnijmy, że niedawno za-
rząd spółdzielni zadecydował, aby 
w porządku obrad walnych zgroma-
dzeń znalazł się też punkt o wyklu-
czeniu dwóch radnych. Głosowanie 
w tej sprawie będzie niezwykle 
ważne. Gdyby Krzysztof Urbański 
i Waldemar Augustyniak znaleźli 
się poza burtą, to „Łęczycanka” po-

Tłoczno i nerwowo. 
Niezadowolonych przybywa

ŁĘCZYCA

now-
nie będzie bez żadnej kontroli – ar-
gumentują spółdzielcy.

- Nie dopuścimy do tego – krzy-
czeli mieszkańcy, którzy przyszli na 
spotkanie. 

Spółdzielcy pytali również o go-
spodarowanie pieniędzmi. Niektó-
rzy mówili o możliwości popełnie-
nia przestępstwa przez prezesów 
„Łęczycanki”.

- Złóżmy doniesienie do prokura-
tury. Wydatkowanie środków jest 
niejasne. Nigdy nie można doprosić 
się odpowiedzi w tych sprawach – 

dało się słyszeć od zdenerwowanych 
ludzi. 

Dostało się też głównej księgowej, 
która przysłuchiwała się rozmowom.

- A co właściwie pani tu robi? – 

pytali spółdzielcy. 
- To gumowe ucho – krzyczeli inni.
Spółdzielcy pytali księgowej o 

wydatki, ale konkretnej odpowiedzi 
nie usłyszeli. 

20 czerwca rozpoczynają się walne 
zebrania – w tym roku w restauracji 
„Tęcza” na obrzeżach miasta, co rów-
nież jest powodem krytyki. 

(stop)

Spotkanie trzeba było przenieść na korytarz

Mieszkańcy nie kryli swoich emocji

Dostało się też głównej 
księgowej
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ŁĘCZYCA
emocjonalny przebieg miała 

rozmowa pomiędzy rolnikami 
a burmistrzem andrzejem Ol-
szewskim. Właściciele ziemi na 
obrzeżach miasta przyjechali do 
magistratu zapytać o to, czemu 
zniszczono koryto Bzury i dla-
czego celowo skierowano wodę 
na pola. 

Spotkanie nie było oczywiście 
wcześniej umówione. Zdener-
wowani rolnicy przyjechali pod 
magistrat traktorem i planowali 
zabrać włodarza miasta, aby na 
własne oczy zobaczył zalane 
pola. To jednak nie było koniecz-
ne. Burmistrz powiedział, że wie 
o problemie. Co więcej, przy-
znał, że sam wydał polecenie 
pracownikom Zieleni Miejskiej, 
aby zniszczyli brzeg rzeki, by 
woda mogła wylać na tereny 
gospodarzy. 

- Musiałem tak zrobić. Inaczej 
woda z Bzury mogłaby zalać znacz-
ny obszar miasta. Rozumiem pań-
stwa zdenerwowanie, ale to była 
konieczność – tłumaczył rozsier-
dzonym rolnikom burmistrz. 

Atmosfera w gabinecie burmi-
strza była na początku bardzo go-
rąca. Gospodarze nie mogli zrozu-
mieć tego, dlaczego zdecydowano 
się na to, aby woda z Bzury zalała 
ich ziemie. Rolnicy argumentowali, 
że brzeg rzeki można było zniszczyć 
w zupełnie innym miejscu. 

- Gdyby pracownicy Zieleni 
Miejskiej przecięli koryto 200-300 
metrów dalej, to woda spłynęłaby 
na tereny nieużytkowe i problemu 
by nie było – argumentowała Re-
nata Pilichowska. 

Zdaniem burmistrza miejsce 
zostało wybrane nieprzypadkowo. 

- Zapewniam, że musieliśmy 
akurat w tym miejscu usprawnić 
spływ wody z Bzury na pola. 
Wcześniej geodeci wyznaczyli ten 
punkt i stwierdzili, że to miejsce 
znajduje się najniżej i dlatego woda 
bezpiecznie rozleje się na pola, nie 

zalewając budynków, czy 
też innych miejskich tere-
nów – odpowiadał andrzej 
Olszewski. 

Burmistrz obiecał po-
szkodowanym rolnikom 
odszkodowanie za zalane 
tereny. 

Na początku ubiegłe-
go tygodnia w Łęczy-
cy wprowadzono stan 
alarmowy w związku z 
zagrożeniem powodzio-
wym. Służby rozpoczę-
ły pogłębianie rowów 
melioracyjnych. Szkoda 
tylko, że takie prace rozpoczynają 
się zawsze w tak krytycznych mo-
mentach. 

- Aby w przyszłości powódź nie 
groziła miastu, chcę zmienić umo-
wę z lokalnym kołem wędkarskim. 
Niezbędne, aby miasto zarządzało 
stawem. Planujemy zrobić profe-
sjonalne śluzy po obydwu stronach 
zalewu, ale w tym celu musimy 
zmienić umowę z wędkarzami. 
Koło wędkarskie powinno mieć 
świadomość tego, że staw jest 
również zbiornikiem retencyjnym – 

mówi 
A. Olszewski. 

- W ciągu ostatnich lat rowy 
melioracyjne były systematycznie 
czyszczone - dodaje burmistrz.

Na zalane tereny dziennikarz 
pojechał z rolnikami i przewod-
niczącym zarządu spółki wodnej 
„Łęczyca”. 

- Burmistrz faktycznie dba o to, 
aby rowy melioracyjne były drożne 
– twierdzi andrzej Krzyżaniak, 
przewodniczący spółki wodnej. 

Niestety, na miejscu okazało się, 
że tak do końca nie jest. Czartówka, 
czyli główny rów melioracyjny na 
terenach podstrefy ŁSSE, drożny 
nie był. W wielu innych miejscach 
rowy także są zaniedbane. 

- Przyznaję, że nie jesteśmy w 
stanie od razu wyczyścić wszyst-
kich rowów melioracyjnych. To być 
może nasz błąd, ale mogę podać 
setki przykładów na to, że sami 
mieszkańcy nie dbają o melioracje. 
Rowy są zaśmiecone a niektóre 
celowo zakopane – mówi burmistrz 
Olszewski. 

Pogoda w ubiegłym tygodniu 
dała się we znaki. Gwałtowne opa-
dy deszczu, burze. Jakie są pro-
gnozy na najbliższe dni? Zdaniem 
synoptyków już w połowie tego 

ty-
godnia ma 
być lepiej. 
Nadcho-
d z ą c y 
week-
e n d , 
zda -

n iem 
meteoro-
logów, ma być 
z temperaturą 
do prawie 30 
stopni Cel-
sjusza. 

(stop)

Wzburzeni rolnicy przyjechali 
do burmistrza

Rolnicy 
planowali zabrać 
burmistrza 
traktorem na 
zalane pola

W tym miejscu 
przekopano brzeg 
Bzury

Pani Renata pytała 
burmistrza o 
odszkodowanie za 
zalane tereny

Jedno z zalanych pól
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W sobotę bibliotekarze z powiatu łęczyckiego dali dobry przykład tego, w jaki sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym. I rajd rowerowy był imprezą, która popularyzowała wypoczynek na rowerze a zarazem integrowała 

miłośników książek oraz ekologii. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod biblioteki przy ulicy Kaliskiej, ulicami miasta dojechali do trasy krajowej nr 1 skąd dotarli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 39: Kobiety nie bij nawet kwiatem

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

KaPuŚnIaK z mŁOdej KaPusTy ze ŚmIeTaną
składniki: 2 litry bulionu 40 dag młodej kapusty 30 dag 
ziemniaków 5 dag marchwi 5 dag selera 3 dag pora 2 liście 
laurowe kilka gałązek lubczyku garść młodych pokrzyw ½ 
szklanki śmietany 12% sos sojowych majeranek sól morska 
pieprz kolorowy natka pietruszki
sposób wykonania: Młodą kapustę opłukać i poszatkować. Ziem-
niaki, marchew i seler obrać ze skórki, opłukać i pokroić w kostkę. 
Por opłukać i pokroić w plasterki. Lubczyk opłukać i pokroić. Do 

garnka wlać bulion i zagotować. Następnie dodać kapustę, ziem-
niaki, marchew, seler, por, liście laurowe i lubczyk. Wszystko razem 
wymieszać i gotować na średnim ogniu pod przykryciem przez 
około 20 minut. Listki pokrzyw opłukać, pokroić i dodać do zupy 
na 1 minutę przed końcem gotowania (pokrzywy najlepiej kroić w 
jednorazowych rękawiczkach). Zupę zdjąć z ognia, dodać śmietanę, 
kilka kropli sosu sojowego oraz szczyptę majeranku. Przyprawić do 
smaku solą morską i kolorowym pieprzem. Gorącą zupę rozlać do 
talerzy i udekorować natką zielonej pietruszki. 
 
dOrsz W chruPIącej serOWej PanIerce
składniki: 30 dag dorsza (1 duży filet) sok z cytryny 1 małe 
jajko słodka papryka mielony imbir majeranek sól morska 
pieprz czarny Chrupiąca serowa panierka: 3 dag żółtego sera 
(3 łyżki) 3 dag bułki tartej (3 łyżki) 
sposób wykonania: Filet z dorsza opłukać, osuszyć i skropić 
sokiem z cytryny. Zostawić na około 30 minut. Następnie po-
dzielić na 4 kawałki. Żółty ser zetrzeć na tarce o małych oczkach 
i przełożyć na płytki talerz. Dodać bułkę tartą i razem wymie-
szać. Do drugiego talerza wbić jajko. Dodać szczyptę słodkiej 
papryki w proszku, mielonego imbiru, majeranku, soli morskiej i 
czarnego pieprzu. Filet z dorsza obtoczyć w rozmąconym jajku z 
przyprawami, a następnie w żółtym serze z bułką tartą (dokład-
nie przycisnąć ręką). Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor 
z dwóch stron. Podawać z ziemniakami z koperkiem, buraczkami 
i surówką z kiszonej kapusty.  

POrady naszych czyTeLnIczeK
• By zniwelować zapach gotującej się morskiej ryby dodaj do 
wywaru pięć łyżek soku z kiszonych ogórków lub kawałek 
korzenia imbiru
• Żeby kopytka były zwięzłe i bardziej pikantne w smaku 
dodaj do ciasta trzy łyżki żółtego startego sera
• Kotlety schabowe zyskają na smaku, gdy opanierujesz je w 
zmielonych orzechach laskowych 

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta 
się ojciec: 
- Dlaczego płaczesz synku? 
- Zgubiłem moje 10.- zł , odpowiada 
syn. 
- Nie płacz, dam ci 10.- zł 
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada 
jeszcze w większą rozpacz. 
- Co się stało synku? - pyta ojciec. 
- Gdybym nie zgubił tamtych 10.- zł, to miałbym teraz 20.- 
zł. 

* * *
Dwie babcie oglądają walkę bokserską w tv. Po serii 
ciosów jeden z zawodników pada na deski. Sędzia 
zaczyna liczyć, tłum szaleje! Wstanie?! Nie wstanie?! 
Wstanie?! Nie wstanie?! 
- Nie wstanie - komentuje jedna z babć - znam chama z 
tramwaju. 

* * *
Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do 
szefa: 
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak 
uprzejmy i  
krzyczeć na mnie o połowę ciszej? 

* * *
Zajęcia teoretyczne w jednostce wojskowej. Prowadzący 
sierżant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka: 
- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełnicie służbę war-
towniczą. Jest trzecia w nocy. Nagle widzicie, że w waszym 
kierunku pełznie jakiś człowiek. Co robicie? 
- Odprowadzam majora Bugałę do jego kwatery, panie 
sierżancie. 

* * *
Pod saloon podjeżdża na swoim koniu podniecony kowboj. 
Wchodzi do środka i pośród tłumów podpitych kowbojów 
zauważa w rogu sali piękną Mary. Wyciąga rewolwer i po 
kolei, z zimną krwią zabija wszystkich - poza piękną Mary.  
Zaraz potem podchodzi do niej i mówi:  
- Nareszcie sami! 

* * * 
Wyjechał rolnik kombajnem na pole, puknął się w czoło i 
mówi: 
- O kurde, zapomniałem zasiać! 
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Repertuar kina KDK
10 czerwiec
poniedziałek
16:30  Mambo, Lula i piraci
 anim./familijny

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

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

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

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

18:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20:00  OSZUKANE
 dramat

13 czerwiec
czwartek
Kino nieczynne !

14 czerwiec
piątek
16:00  Tajemnica Zielonego 
 Królestwa 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

15 czerwiec
sobota
16:00  Tajemnica Zielonego 
 Królestwa 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

16 czerwiec
niedziela
16:00  Tajemnica Zielonego 
 Królestwa 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

KOCHANI WARSZTATOWICZE!
Podajemy termin tegorocznej, osiemnastej edycji Letnich Spotkań Artystyc-
znych! Spotykamy się w Kutnie od 13 do 22 lipca 2013r.
Pokaz warsztatowy odbędzie się 21 lipca! Temat XVIII LSA jest ściśle związany z 
tradycją Kutna, z najważniejszą i najstarszą imprezą Kutnowskiego Domu Kultu-
ry. Jest nim cytata pochodzący ze sztuki Szekspira “Romeo i Julia”: “RÓŻA POD 
INNĄ NAZWĄ PACHNIAŁABY TAK SAMO”.
Każdy z tegorocznych instruktorów przygotuje ze swoją grupą pokaz inspirow-
any tym cytatem! Wierzymy, że będzie to twórczo i niebanalnie spędzony czas.
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty wokalne i z charakteryzacji 
(można się zapisać tylko na jeden warsztat!)! Uczestnikami warsztatów może 
być młodzież i dorośli. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo (TYLKO na lsa@op.pl), 
telefonicznie, sms’owo bądź osobiście. Decyduje oczywiście kolejność zgło-
szeń! Jeśli będzie taka potrzeba utworzymy listę rezerwowych... Koszt warsz-
tatów - dla osób z Polski, korzystających z noclegów - 300 zł - dla osób z Kutna i okolic - 150 zł. Więcej na www.lsakutno.weebly.com 

Letnie spotkania artystyczne

• zumbowe szaleństwo
Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych 
oraz seniorów na niepowtarzalne i 
najpopularniejsze zajęcia zumby, które 
są najlepszym i najbardziej przyjemnym 
sposobem na walkę ze zbędnymi 
kilogramami.
 
Zumba to fuzja tańca i aerobiku 
zainspirowana latynoskimi rytmami. 
Zumba to doskonały trening dbający o naszą 
kondycję, poprawiający parametry krążenia 
a przede wszystkim napawającym nas 
optymizmem i świetnym samopoczuciem. 
Dzięki Zumbie poznasz wiele latynoskich 
międzynarodowych rytmów, tj. merengue, 
salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, 
taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist …. i 
wiele innych. Więcej informacji w Kutnowskim 
Domu Kultury. 

Wesoła dolina
ŁĘCZYCA

KUTNO

Zajęcia w wesołej dolinie 
obejmują: sztukę składania 
papieru, czyli origami 
płaskie z koła, kwadratu, 
prostokąta i trójkąta; origami 
modułowe; wykonywanie 
prac plastycznych różnymi 
technikami, w których 
wykorzystujemy farby, kredki, 
plastelinę, bibułę, różne 
materiały przyrodnicze, 
tekstylne oraz inne. Zapisy: 
tel. (24) 254 21 37 lub e-mail: 
wesola.dolinka@op.pl 

Poniedziałek: 
11.00-12.00 – hip-hop początkujący mło-
dzież 
12.00-13.00- Street dance crew 
 
15.30-16.30 - zajęcia dla seniorów 
16.30-17.30 – hip hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 6 -8 lat 
17.30-18.30- hip-hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 9-12 lat 
18.30-19.30 - hip-hop zaawansowany mło-
dzież 
19.30-20.30 - 3w1- aerobik - gimnastyka- 
taniec 
20.30-21.30- dancehall dla kobiet 
 
Wtorek: 
11.00-12.00- hip hop początkujący młodzież 
12.00-13.00- dancehall młodzież 
16.15-17.00 - tańczące brzdące(4-5 lat) 
czyl HIP HOP oraz taniec nowoczesny dla 
malucha! 
17.00-18.00- hip hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 6-8 lat 

18.00-19.00- hip- hop (taniec nowoczesny ) 
dzieci w wieku 9-12 lat 
19.00-20.00 – 3w1 - aerobik - gimnastyka - 
taniec 
20.00-21.00- dancehall dla kobiet 
 
Środa: 
16.00-17.00- street dance crew 
17.00-18.00 - hip -hop zaawansowany 
młodzież 
18.00-19.00- jazz (zespół szok - młodzież, 
dorośli) 
19.00-20.00 - 3w1 - aerobik , gimnastyka, 
taniec 
Instruktor: Joanna Zielińska 
Czwartek: 
17.00-19.00- CRUSH SYSTEM plus nowe 
osoby - hip-hop młodzież początkujący/
śr.zaawansowany  
Instruktor: Magdalena Brudnicka 
Zajęcia taneczne organizowane przez Studio 
Tańca Alibi w Kutnowskim Domu Kultury 
na okres wakacji 
 
Wtorek - prowadząca magda mikos (stara 
sala baletowa) 
lipiec 

16.15-17.00-dzieci w wieku 4-5 lat (taniec no-
woczesny, hip-hop, gry i zabawy z muzyką) 
17.00-18.00-dzieci w wieku 6-8 lat (hip-hop) 
18.00-19.00-dzieci w wieku 9-12 lat (hip-hop) 
19.00-20.00 młodzież (hip-hop) 
20.00-21.00 fit dance dla kobiet 
 
Środa -prowadząca agnieszka dębowska 
(nowa sala baletowa) 
lipiec-sierpień 
19.00-20.00- Zumba fitness (młodzież, doro-
śli, seniorzy)

Koszt wszystkich zajęć: 30 zł na miesiąc 
pojedyńcze wejście:10 zł 

 
Informacje i zapisy: dorota ciołkowska 

tel.504-927-481 
szczegóły na:www.studiotancaalibi.pl 

 
Taniec towarzyski 

zajęcia klubu tańca Faworyt 
– wtorek i czwartek 11.00 – 14.00 

 
sekcja breakdance – dni i godziny 

do ustalenia 

Znamy grafik zajęć w okresie wakacyjnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
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Rozkład jazdy  / Timetable / Fahrplan / Расписание
Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

2013VI9ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от

2013IX1ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до

ŁĘCZYCA
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”.

Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление
Bielsko-Biała Główna IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:421) 2) 3)

Bydgoszcz Główna IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:33 20:50 23:374) 2) 5) 6) 7) 8)
IC-TLK

23:419)

Czechowice-Dziedzice IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:421) 2) 3)

Częstochowa IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:42 09:25 13:01 17:351) 2) 3) 10)

Gdańsk Główny IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:33 23:37 23:414) 2) 5) 6) 8) 9)

Gdynia Główna IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:33 23:37 23:414) 2) 5) 6) 8) 9)

Hel IC-TLK IC-TLK

00:40 12:006) 11)

Inowrocław PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

07:02 12:00 17:33 20:50 23:37 23:4112) 12) 12) 8) 9)

Katowice IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:42 09:25 17:351) 2) 3) 10)

Kołobrzeg IC-TLK IC-TLK

23:37 23:418) 9)

Konin IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

10:43 10:43 20:07 20:35
13)

11) 
a) 14) 15)

Koszalin IC-TLK IC-TLK

23:37 23:418) 9)

Kraków Główny IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

08:06 13:01 18:12 22:36 22:53 22:57 23:1516) 17) 18) 9)

Kraków Płaszów IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

13:01 18:12 22:36 22:53 22:57 23:1516) 17) 18) 9)

Krynica IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:57 23:1516) 19) 9)

Kutno IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R PR-R PR-R IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 08:47 09:50 10:43 10:43
4) 2) 5) 6) 20) 13)

11) 
a)

PR-R IC-TLK PR-R PR-R PR-R IC-TLK PR-R PR-R

11:17 12:00 13:42 15:15 16:52 17:33 18:46 19:2721) 20)
IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R PR-R PR-R PR-R PR-R

20:07 20:35 20:50 22:56 22:57 22:58 23:00 23:1614) 15) 7) 22) 23) 18) 24) 9)
IC-TLK IC-TLK

23:37 23:418) 9)
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Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление
Laskowice Pomorskie IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:334) 2) 5) 6)

Lębork IC-TLK IC-TLK

23:37 23:418) 9)

Łódź Kaliska IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R PR-R PR-R

03:09 03:27 03:42 04:37 04:38 05:04 05:46 07:001) 2) 3) 25) 26) 21) 20)
PR-R IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK PR-R PR-R IC-TLK

07:36 08:06 09:25 11:15 13:01 15:19 16:26 17:3510)
IC-TLK PR-R PR-R PR-R PR-IR IC-TLK IC-TLK IC-TLK

18:12 18:44 20:53 21:46 22:25 22:36 22:53 22:5720) 27) 12) 16) 17) 18)
IC-TLK

23:159)

Łódź Widzew IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:53 22:57 23:1516) 17) 18) 9)

Nowy Sącz IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:57 23:1516) 19) 9)

Nowy Targ IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:53 22:57 23:1516) 17) 18) 9)

Poznań Główny IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

10:43 10:43 20:07 20:35
13)

11) 
a) 14) 15)

Słupsk IC-TLK IC-TLK

23:37 23:418) 9)

Sopot IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:33 23:37 23:414) 2) 5) 6) 8) 9)

Sosnowiec Główny IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:42 09:25 17:351) 2) 3) 10)

Stargard Szczeciński IC-TLK IC-TLK

10:43 10:43
13)

11) 
a)

Szczecin Główny IC-TLK IC-TLK

10:43 10:43
13)

11) 
a)

Świnoujście IC-TLK

10:4311) 
a)

Tarnów IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:57 23:1516) 19) 9)

Tczew IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

00:40 00:46 06:29 07:02 12:00 17:33 23:37 23:414) 2) 5) 6) 8) 9)

Toruń Główny IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R PR-R PR-R IC-TLK PR-R

00:40 00:46 06:29 07:02 11:17 15:15 17:33 19:274) 2) 5) 6)
IC-TLK

20:507)

Włocławek IC-TLK IC-TLK IC-TLK PR-R PR-R PR-R IC-TLK PR-R

00:40 00:46 06:29 07:02 11:17 15:15 17:33 19:274) 2) 5) 6)
IC-TLK

20:507)

Zakopane IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

22:36 22:53 22:57 23:1516) 17) 18) 9)

Odjazdy ŁĘCZYCA od: 9VI2013 do: 1IX2013
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Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление
Zawiercie IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK IC-TLK

03:09 03:27 03:42 09:25 17:351) 2) 3) 10)

objaśnienia znaków / Symbols / 
пояснение символов 

1) kursuje 10 VI-14 VII 2013; 16 VII-1
IX 2013;  

2) kursuje 9 VI 2013;  
3) kursuje 15 VII 2013;  
4) kursuje 10 VI-1 IX 2013;  
5) kursuje 30 VI-1 IX 2013;  
6) kursuje 29 VI-1 IX 2013;  
7) kursuje 9 VI-14 VIII 2013  F-JY;

18 VIII-1 IX 2013  F-JY;  
8) kursuje 28 VI-13 VII 2013; 15 VII-6

VIII 2013; 8-21 VIII 2013; 23-31 VIII
2013;  

9) kursuje 14 VII 2013; 7 VIII 2013; 22
VIII 2013;  

10) kursuje 10 VI-15 VIII 2013  F-X; 19
-31 VIII 2013  F-X;  

11) kursuje 29 VI-31 VIII 2013;  
12) kursuje 14 VII 2013;  

objaśnienia znaków / Symbols / 
пояснение символов 

25) kursuje 2-5 VII 2013; 10 VII 2013;
12 VII 2013; 19-20 VII 2013; 6-16
VIII 2013  F-JY; 17 VIII 2013;  

26) kursuje 30 VI-8 VII 2013  FXY; 9
VII 2013; 11 VII 2013; 13-16 VII
2013; 17-25 VII 2013  F-IY; 26 VII
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POW. ŁĘCZYCKI

KUTNO

KUTNO

ŁĘCZYCA

WITONIA

Usiłował dokonać zabójstwa 
żony teraz zgodnie z zastoso-
wanym środkiem zapobiegaw-
czym w postaci tymczasowego 
aresztowania czeka go trzy 
miesiące w areszcie śledczym 
w oczekiwaniu na rozprawę. 

Sąd Rejonowy w Kutnie na 
wniosek Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie i Prokuratury 
Rejonowej w Kutnie zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy wobec 35 
letniego Daniela K. mieszkańca 

Kutnia podejrzanego o to, że 
1 czerwca około godz. 21:00 w 
Kutnie na ul. Szymanowskiego, 
uderzając nożem w okolice gło-
wy usiłował dokonać zabójstwa 
swojej 35-letniej żony Małgorza-
ty K. Na szczęście zamierzonego 
celu nie osiągnął z uwagi na po-
stawę obronną pokrzywdzonej 
jak i pomoc córki. W wyniku 
zdarzenia pokrzywdzona do-
znał ran ciętych przedramion. 
Za popełnienie przestępstwa 
usiłowania zabójstwa Danielo-
wi K. grozi kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

Info: policja

Policjanci łęczyckiej policji zatrzy-
mali dwie dziewczyny, które używając 
przemocy fizycznej i gróźb karalnych 
zabrały 17 – latce telefon komórkowy. 
jedną z zatrzymanych była rówieśnicz-
ka pokrzywdzonej, która okazała się 
osobą poszukiwaną, druga z agresorek 
za swój czyn odpowie przed Sądem 
rodzinnym ponieważ ma 16 lat.

31 maja około godziny 20.00 dyżurny 
łęczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie, 
że w Witoni 17 – latka została zaatakowa-
na przez dwie dziewczyny, które zabrały 
jej telefon komórkowy. Pod wskazany ad-
res niezwłocznie skierowano policjantów, 
którzy odtworzyli przebieg zdarzenia. 
Okazało się, że do idącej drogą 17 – latki 
podjechały skuterem dwie dziewczyny, 
które szarpiąc za włosy i uderzając po 
twarzy żądały od niej oddania telefonu 
komórkowego. Policjanci, weryfikując 
zebrane dane dojechali do miejsca za-
mieszkania jednej z agresorek. W domu 
16 – latki odzyskali skradziony chwilę 
wcześniej aparat telefoniczny. Munduro-
wi, do komendy dowieźli również drugą 
z napastniczek. 17 – latka usłyszała zarzut 
rozboju za który grozi do 12 lat pozbawie-
nia wolności. W trakcie czynności okazało 
się, że jest osobą poszukiwaną. Młodsza z 
agresorek z uwagi na wiek za swój czyn 
odpowie przed Sądem Rodzinnym.

Info: policja

Policjanci łęczyckiej komendy 
wyeliminowali z ruchu drogo-
wego ośmiu nietrzeźwych oraz 
dwóch kierujących pod wpływem 
alkoholu. 

3 czerwca po godzinie 17.00 
dzielnicowi z rewiru w Piątku na 
terenie podległej gminy zatrzymali 
do kontroli drogowej rowerzystę. 
Mężczyzna, miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. Nie 
powinien wyjeżdżać na drogi 
publiczne, ponieważ obowiązuje 
go sądowy zakaz kierowania 
pojazdami mechanicznymi i ro-
werowymi. Tego samego dnia o 
22.30 ponownie dzielnicowi z 
Piątku prowadząc działania w 
Nowym Gaju skontrolowali stan 
trzeźwości kierowcy samochodu 
osobowego. 31 – latek z powiatu 
łęczyckiego miał w organizmie 
1,9 promila alkoholu. 4 czerwca 
policjanci wyeliminowali z ruchu 
kolejnych trzech amatorów jazdy 
„na podwójnym gazie”. O godzinie 
11.20 na terenie gminy Daszyna 
mundurowi skontrolowali stan 
trzeźwości cyklisty z Łęczycy. Ba-

danie wykazało w jego organizmie 
1,7 promila alkoholu. Trzy godziny 
później kolejny rowerzysta podczas 
badania na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu osiągnął 
wynik ponad 2 promili alkoholu 
w organizmie a na koncie miał 
sądowy zakaz kierowania wszel-
kimi pojazdami mechanicznymi i 
rowerowymi. O godzinie 18.30, 42 
– latek kierujący jednośladem miał 
w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. 5 czerwca w ręce stróżów 
prawa „wpadł” 55 – latek. Kierował  
rowerem a w organizmie miał 0, 48 
promila alkoholu. W ramach akcji 
„Alkohol i Narkotyki” policjanci 
łęczyckiej policji skontrolowali 32 
kierujących, nałożyli 3 mandaty za 
kierowanie bez zapiętych pasów 
bezpieczeństwa, wyeliminowali z 
ruchu dwóch nietrzeźwych i jedne-
go kierującego w stanie po użyciu 
alkoholu. Po godzinie 7.00 rano 
funkcjonariusze z ruchu drogowe-
go skontrolowali stan trzeźwości 
kierowcy forda. 36 – latek miał w 
organizmie 0,26 promila alkoholu. 
O godzinie 18.20 na terenie gminy 
Piątek 42 – latek kierujący rowerem 
miał w organizmie 3,34 promile 

alkoholu. Podczas sprawdzenia w 
policyjnych bazach danych mun-
durowi ustalili, że mężczyzna ma 
na koncie zakaz sądowy obowiązu-
jący go do maja 2015 roku. 20 minut 
później inny patrol prowadzący 
działania na terenie gminy Łęczy-
ca skontrolował stan trzeźwości 
46 – letniego cyklisty. Mężczyzna 
miał w organizmie 0,56 promila 
alkoholu. 7 czerwca o godzinie 6.30 
policjanci z ruchu drogowego skon-
trolowali stan trzeźwości cyklisty, 
mężczyzna miał w organizmie 
prawie 1 promil alkoholu. Za nie-
stosowanie się do zakazu sądowe-
go grozi odpowiedzialność karna 
do 3 lat pozbawienia wolności, za 
kierowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości do 
2 lat pozbawienia wolności, zaś 
za kierowanie rowerem w stanie 
nietrzeźwości grozi do roku po-
zbawienia wolności. Kto znajdując 
się w stanie po spożyciu alkoholu 
prowadzi pojazd mechaniczny lub 
rowerowy podlega odpowiednio 
karze aresztu albo grzywny lub 
karze aresztu do 14 dni albo karze 
grzywny.

Info: policja 

Ruszył Telefon Bezpieczeństwa 
dla turystów, który w tym roku 
został po raz pierwszy zintegrowany 
z Polskim Systemem Informacji 
Turystycznej. Od października do 
maja, w godzinach 8.00-18.00, a od 1 
czerwca do 30 września, w godzinach 
8.00-22.00, turyści zagraniczni 
będą mogli uzyskać potrzebne 
informacje oraz pomoc w sytuacjach 
wymagających specjalistycznej 
porady. Pracownicy obsługujący 
Contact Center posługują się biegle 
językiem angielskim, niemieckim i 
rosyjskim.

Sprawca zuchwałego rozboju 
zatrzymany. Mężczyzna, któ-
ry dokonał rozboju na oczach 
przechodniów w centrum Kutna 
został ujęty przez policjantów 
już po dwóch godzinach. recy-
dywiście grozi kara nawet do 18 
lat więzienia. 

5 czerwca przed godz. 9:00 w 
centrum Kutna na Placu Wolności 
dwóch mężczyzn po uprzednim 
przytrzymaniu za szyję i poddusza-
niu 59-letniego mieszkańca Kutna 
ukradło mu telefon komórkowy o 
wartości 100 zł oraz 50 zł gotówki. 
Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny 
kutnowskiej komendy skierował we 
wskazany rejon policjantów, którzy 

sprawdzili najbliższą okolicę. Nie-
stety te działania nie przyniosły 
pożądanych wyników. Po około 
dwóch godzinach kutnowscy 
“kryminalni” dzięki znajomo-
ści środowiska przestępczego 
wstępnie wytypowali jednego ze 
sprawców rozboju. Przy 39-letnim 
mieszkańcu Kutna policjanci zna-
leźli skradziony telefon. Mężczy-
zna został zatrzymany i usłyszał 
zarzut rozboju w warunkach tzw. 
recydywy, za który grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 18. 
6 czerwca Sąd Rejonowy w Kut-
nie aresztował 39-latka na trzy 
miesiące. Zatrzymanie drugiego 
ze sprawców jest jedynie kwestią 
czasu.

Tekst i fot. KPP w Kutnie

3 czerwca około 3.00 nad ranem 
patrol mundurowych zawrócił uwagę 
na dwóch młodych mężczyzn, którzy 
chodzili obok zaparkowanych na przy-
blokowym parkingu samochodów. 
Kiedy zorientowali się, że są obser-
wowani przez policję chcieli uciec. W 
trakcie rozmowy z interweniującymi 
nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć 
dlaczego kręcili się przy zaparkowa-
nych autach. A kiedy mundurowi za-
uważyli zniszczone lusterka w dwóch 
zaparkowanych samochodach połą-
czyli je z zatrzymanymi. Mężczyźni w 
wieku 20 i 22 lat zostali przewiezieni do 

komendy. Młodszy miał w organizmie 
prawie 2 promile alkoholu, starszy 
niewiele mniej. Po wytrzeźwieniu 4 
czerwca do zarzutu zniszczenia mienia 
wartości blisko 1700 złotych przyznał 
się 22 – letni łęczycanin. To nie było jego 
pierwsze spotkanie z policją, wcześniej 
odpowiadał za kradzież. 

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Policyjna akcja „alkohol 
i narkotyki”

Chciał zabić żonę 

Zuchwały napad w centrum
Nieletnie 
agresorki

Złodzieje lusterek

Telefon bezpieczeństwa
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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 

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, obsługa 
kasy fiskalnej

„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, podsta-

wowa znajomość marketingu, prawa o 
zamówieniach publicznych i ekonomi-

ki przedsiębiorstw
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 

ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl 

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 
możliwość dojazdu do pracy w godzi-

nach 6-23
PPHU „Maria” 

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca
tel.: 609 804 680

lub (24) 721 45 68 

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 

kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, 
orzeczenie psychologiczne, doświad-
czenie min. rok w prowadzeniu pojaz-

du z silosem
PPHU „GOLD HELLEN”

ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca          
tel. 600 320 050

lub (24) 721 70 63

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz specja-
lista w dziedzinie chorób wewnętrz-

nych lub medycyny rodzinnej lub 
geriatrii.  Spółdzielnia Inwalidów 

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

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl

Kierownik / majster budowy
Wykształcenie średnie / wyższe 

techniczne, uprawnienia niezbędne na 
budowie

ZAKŁAD BUDOWLANY „DEDAL”
Hieronim Tomczyk

Sobolewo 7B
09-414 Brudzeń Duży

tel.: 604 098 739
Praca na terenie kraju.

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania 

schematów elektrycznych, prawo jazdy 
kat. B, mile widziane doświadczenie 

zawodowe
A. MACHUDERA Sp. z o.o.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 73
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 50 88 w. 115

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

PHU Adam Kubiak
ul. Dominikańska 3a

99-100 Łęczyca
tel. 695 733 160

Specjalista ds. kluczowych 
klientów

Wykształcenie średnie, umiejętności 
interpersonalne i negocjacyjne, biegła 

obsługa pakietu MS Office, prawo 
jazdy kat. B, znajomość języka niemiec-
kiego lub angielskiego, doświadczenie 

na podobnym stanowisku.
SCHRANER POLSKA sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl 

Specjalista ds. technicznych
Wykształcenie wyższe techniczne, 

prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi 
programów CAD/CAM, np. MASTER-
CAM SOLIDWORKS, znajomość języ-

ka niemieckiego lub angielskiego
SCHRANER POLSKA sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21G
99 – 100 Łęczyca
tel.: (24) 721 02 27

e-mail: info@schraner.pl 
strona internetowa: www.schraner.pl

Szwaczka
Wykształcenie podstawowe

Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA” 
ul. Lotnicza 2a
99-100 Łęczyca

tel. (24) 721 27 20
e-mail: sekretariat@teczasi.pl 

strona internetowa: www.teczasi.pl

Monter okien
Wykształcenie zawodowe

DEZETKA Joanna Darulewska
ul. Wyszyńskiego 1

95-035 Ozorków
tel.: 531 460 103

Miejsce wykonywania pracy: Ozorków, 
Aleksandrów Łódzki, Pabianice

Mechanik samochodów 
osobowych

Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
min. 3 lata doświadczenia zawodowego

Mechanika Pojazdowa 
Sprzedaż Części Zamiennych

Henryk Bielawski
ul. Słowackiego 34

99-100 Łęczyca
tel.: 609 562 154

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności:

Dozorca
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

ARGUS Ochrona Osób i Mienia
ul. Troczewskiego 11

99-300 Kutno
tel.: 691 355 717

Praca w Łęczycy i okolicy.

Monter powierzchni 
zmywalnych

Wykształcenie podstawowe, orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym 
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe

P.U. „ROKA” ZPCH
Tel. 728 303 610

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe

MEVIS s. c. Anna i Marek Tabor
ul. St. Bydgosty 8A
85-331 Bydgoszcz

e-mail: mevis10@wp.pl 
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu niepełnospraw-

ności
Firma ZAJFERT

ul. Gersona 8
42-200 Częstochowa

tel. (34) 365 83 05
Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Oferty pracy – zamknięte: 
Szwaczka

Umiejętność szycia konfekcji dam-
skiej, możliwość przyuczenia
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, umiejętność 

obsługi kasy fiskalnej, chęć do nauki, 
książeczka zdrowia

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kierowca ciągnika siodłowego
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz 
rzeczy, doświadczenie na trasach na 

wschód od Polski
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Oferty staży:
Sprzedawca

Wykształcenie średnie, stopień niepeł-
nosprawności – umiarkowany
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Robotnik gospodarczy
Prawo jazdy kat. B, chęć do pracy

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Magazynier
Wykształcenie średnie, badania epide-

miologiczno-sanitarne
Informacja pokój nr 1. lub 2.

Kucharz
Chęć do pracy

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Magazynier
Wykształcenie średnie

Informacja pokój nr 1. lub 2.

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, dora-
dza i wspomaga poszukujących pracy 
z Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, którzy chcą pracować w innym 
kraju członkowskim oraz pracodaw-
ców, którzy chcą rekrutować pracow-
ników z innych krajów członkowskich. 
Szczegółowe informacje na temat ofert 
pracy za granicą EURES www.wup.
lodz.pl Bliższe informacje o aktualnych 
ofertach pracy z EURES udzielane są 
w pokoju 2 stanowisko 6. Osoby zain-
teresowane sezonową pracą w innych 
krajach proszone są o kontakt z łódzką 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy w Łodzi, ul. Pomorska 
41, tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe 
informacje na stronie internetowej 
www.lodzka.ohp.pl, Wykaz agencji 
zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy 
informuje, że oferty pracy z naszego 
powiatu, województwa i kraju dostępne 
są na ogólnopolskiej stronie interneto-
wej: www.psz.praca.gov.pl

„społem”Powszechna spół-
dzielnia spożywców„mazur” 
99-100 Łęczyca Pl. T.Kościusz-
ki 11
ogłasza pisemny nieograni-
czony nabór ofert na sprze-
daż nieruchomości zabudo-
wanej, położonej w Łęczycy 
przy ul. Górniczej 10. 
Przedmiotowa nieruchomość 
o powierzchni 0,4008 me-
trów kwadratowych nr działki 
326/1 zabudowana jest bu-
dynkiem piekarni oraz bu-
dynkiem gospodarczym i ma 
założoną księgę wieczystą nr 
LD1Y/00050975/3 prowadzoną 
w IX zamiejscowym Wydziale 
Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Łęczycy. 
Ofer ty z podaniem ceny w 
zamkniętych kopertach należy 
składać w sekretariacie „Spo-
łem” Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Mazur” w Łęczycy 
pl. Kościuszki 11
 w terminie 14 dni od dnia uka-
zania się ogłoszenia w godz. 
8-14, otwarcie ofert nastąpi
 w 15 – dniu od dnia ukazania 
się ogłoszenia. 
„Społem”Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców„Mazur” 
zastrzega sobie prawo swo-
bodnego wyboru oferty bądź 
jej odrzucenia bez podania 
przyczyny. 
Bliższe informacje w sprawie 
oferowanej nieruchomości 
można uzyskać bezpośrednio 
pod numerem telefonu 506 
856 382 . 

Sprzedam Renault Megane Cla-
sic rok produkcji 1998. Przebieg 
189 tys. km. Samochód 
w dobrym stanie posiada elek-
tryczne szyby oraz lusterka, 
centralny zamek, poduszki po-
wietrzne, światła przeciwmgło-
we. Samochód w pełni sprawny 
do jazdy. tel: 727 527 634

Podejmę pracę jako opiekunka 
do dziecka tel. 692-151-782

Sprzedam działkę rolno- bu-
dowlaną 2,16 ha  telefon: 514-
298-109

Sprzedam 5 szt. Prostowników 
informacja pod nr telefonów: 24 
388 21 67, 514 872 868

Sprzedam kombajn , rok pro-
dukcji 1986, sprawny tech-

nicznie opony przód jak nowe 
,nowe klepisko silnik stan bdb, 
sieczkarnia,tel.722-044-371

Mam do sprzedania nokia asha 
201 stan bardzo dobry z gwa-
rancja, tel.513-835-401

Sprzedam skuter Suzuki Katana 
2000 r .Sprowadzony z Niemiec 
do zarejestrowania, tel.501-
405-396

mam do sprzedania światła,gu-
my,tryby itp do Volkswagena T3 
, posiadam bardzo dużo części 
do sprzedania.tel.505-069-243

Mam  do  sprzedania nóż do  
wyredlania warzyw np. porów, 
cebuli , marchwi, pietruszki, 
czosnku itd. Nóż ten wykonany 
jest solidnie i z bardzo mocne-
go materiału. Lemiesz jest wy-
konany ze stali trudnościeralnej 
, przeznaczonej do pracy w 
ciężkich warunkach o twardości 
stali ok. 500 HB. W razie jakich-
kolwiek pytań proszę dzwonić. 
Tel.661-081-914

Sprzedam Ursusa 360, rok 
produkcji 1974. Traktor posiada 
komplet dokumentów- ważny 
przegląd oraz jest ubezpie-
czony. Stan bardzo dobry. Do 
traktora jest komplet obciąż-
ników i tylne zaczepy. Maszy-
na w ciągłym użyciu. Pole-
cam!!tel.505-134-618

mam do zaoferowania piękne-
go sprowadzonego z Hiszpani 
SEATA TOLEDO III wersja Re-
ference zarejestrowany, 2 mie-
siące w Polsceprzebieg 103000 
bez DPF, biutooth, tempomat, 
4x el szyba, 2xel lusterka skła-
dane, sterowanie radiem i tele-
fonem w kierownicy, 7x air bag, 
wspomaganie, centralny zamek 
w kluczyku, klimatronik,zadba-
ny polecam, Tel 660-092-316

sprzedam przyczepę d 47 trój-
stronnego wywrotu stan bdb 
zarejestrowana i ubezpieczona 
posiada przegląd więcej pytań 
na Tel.609-770-769

Sprzedam Fiata Ducato 2,5D 
Rok produkcji 1996.Zawieszenie 
i blacharka po remoncie. Ważne 
opłaty. Pojazd w ciągłej eksplo-
atacji .Informacji udzielam tylko 
telefonicznie.794-751-421
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SPORT

Kolejny sukces młodych lek-
koatletów gimnazjum, którego 
tradycją stało się zdobywanie 
drużynowych medali w lidze 
lekkoatletycznej. 

Do finału wojewódzkiego zakwa-
lifikowały się zespoły dziewcząt i 
chłopców, jednak tym razem lepsze 
okazały się dziewczęta które zajęły 
drugie miejsce. Chłopcy uplasowali 
się na trzecim miejscu. Dziewczęta 
startowały w składzie: Giraga 
Natalia, Ignatowicz Katarzyna, 
Tomczyńska Justyna, Solińska Ju-
styna, Pysera Natalia, Mrozińska 
Katarzyna, Sieradzka Paulina, 
Pisarkiewicz Natalia, Olejniczak 
Patrycja,Wiktorska Izabella, Kapłon 
Joanna, Pilichowska Katarzyna, 
Stasiak Natalia, Siuda Karolina, 
Kita Patrycja. 

Najlepsze wyniki dla zespołu 
uzyskały: Katarzyna Mrozińska 
skok wzwyż [153cm], Stasiak Na-
talia 100m p.płotki[17.04s],Patrycja 
Olejniczak rzut dyskiem[29.55m],Py-
sera Natalia skok wzwyż [145cm]. 

Chłopcy wystartowali w składzie: 
Kaźmierczak Błażej, Bąk Patryk, 

Frątczak Michał, Łuczak Brajan, 
Kaźmierczak Krystian, Brzeziński 
Alan, Różański Dariusz, Góra Pa-
weł, Jabłoński Karol, Zajma Paweł, 

Tuszyński Bartosz,Wożniak Marce-
li, Pęgowski Krystian, Mikołajczyk 
Adrian. Najwięcej punktów dla ze-
społu zdobyli płotkarze. Tuszyński 
Bartosz [15.32s], Pęgowski Krystian 
[16.16s], Wożniak Marceli [16.64s], 
oraz w rzucie dyskiem Różański 
Dariusz [36.40m]. 

(and)

Na stadionie Opolskich Olim-
pijczyków odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w dziesięcioboju. 
MKLA Łęczyca reprezentował 
Kacper Urbański. Nasz zawodnik, 
należący do ścisłej czołówki pol-
skich wieloboistów, wypadł poniżej 
swoich możliwości. Decydujący 
wpływ na jego postawę miała kon-
tuzja nogi, której doznał w zimę na 
treningu i która wyłączyła go na 
okres dwóch miesięcy z treningu. 
Podczas intensywnych startów w 
Opolu uraz się odnowił i zawodnik 
właściwie był pozbawiony jakich-
kolwiek szans na walkę o medale. 
Mimo problemów zdrowotnych 
uzyskał dobry wynik końcowy 
6030pkt. Udało mu się także po-

prawić kilka rekordów życiowych. 
Najlepiej wypadł w rzucie dyskiem 
zajmując trzecie miejsce z rekordem 
życiowym [37.14m]. Poprawił także 
dotychczas swoją najsłabszą konku-
rencję, czyli  skok o tyczce [3.40m]. Po-
zostałe wyniki:100m (11.66s], skok w 
dal [6.20m], pchnięcia kulą [12.55m], 
skok wzwyż [1,75m], 110p.płotki 
[15.25s], rzut oszczepem [38.06m], 
1500m [5.02.38min]. Ze startu Kac-
pra jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Jak przystało na przedstawiciela 
najwszechstronniejszych lekko-
atletów walczył do końca, przede 
wszystkim z samym sobą i ukoń-
czył swój kolejny wielobój godnie 
reprezentując nasze miasto i klub.

(and)

juniorzy młodsi z wojewódz-
twa łódzkiego, mazowieckiego i 
podlaskiego spotkali się na eli-
minacjach do Mistrzostw Polski 
juniorów młodszych w Łodzi. 

Start zawodników MKLA Łęczy-
ca zakończył się pełnym sukcesem. 
Wawrzyniak Dawid wygrał kon-
kurs skoku wzwyż [197cm], Mate-
usz Skarbek w tej samej konkurencji 
był trzeci z rekordem życiowym 
[189cm], Paulina Różańska zwy-

ciężyła w rzucie dyskiem [34.23m], 
Bartosz Tuszyński zajął trzecie 
miejsce w biegu na 110m p.płotki 
[15.12s]. Cała czwórka zakwalifiko-
wała się na Olimpiadę Młodzieży. 
Wcześniej taką kwalifikację uzyskał 
z limitu Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Mikołaj Urbański w ośmio-
boju. Duże szanse na wywalczenie 
awansu ma Elżbieta Kalaczyńska, 
która uzyskała bardzo dobry wynik 
w skoku o tyczce [2.61m]zajmując 

czwarte miejsce. Dobrze zaprezen-
tował się w biegu na 110m p.płotki 
Krystian Pęgowski [15.98s r. życio-
wy].To bardzo duży sukces młodych 
lekkoatletów. Już teraz wiadomo że 
reprezentacja MKLA będzie jedną z 
najliczniejszych w województwie 
łódzkim.

Dobrze spisywali się także za-
wodnicy startujący w tym samym 
czasie w mityngu. Mateusz Lewan-
dowski kolejny raz poprawił swój 

rekord życiowy w biegu na 400m 
p.płotki zajmując drugie miejsce 
[56.70s] uzyskał kwalifikację do 
startu na Mistrzostwach Polski 
Juniorów. Poprawił także rekord ży-
ciowy w biegu na 200m [23.43s]. Do 
bardzo udanych zaliczą zapewne 
tyczkarki trenera Roberta Kubia-
ka. Wszystkie poprawiły rekordy 
życiowe a Katarzyna Mrozińska 
dodatkowo uzyskała minimum 
na Mistrzostwa Polski Młodzików 

[2.61m]. Kita Patrycja i Joanna Ka-
płon uzyskały [2.31m] i są także bli-
skie wywalczenia awansu. Maciej 
Kiendzierski wygrał konkurs skoku 
wzwyż [201cm], a Łukasz Karwacki 
ustanowił najlepszy w Polsce wynik 
w kategorii młodzików [189cm]. 
Dobrze biegali zawodnicy w biegu 
na 400m. Łukasz Bartniak [53.58s], 
Ireneusz Walczak [54.30s r. życio-
wy], Paweł Góra [68.94s r. życiowy].

(and)

MKLA w łódzkich eliminacjach 

Kacper Urbański 
wystartował w Opolu z 
kontuzjąZakwalifikowali się do 

finału wojewódzkiego
ŁĘCZYCA

Najlepiej punktowali płotkarze: od lewej Wożniak Marceli, 
Tuszyński Bartosz i Pęgowski Krystian

Łukasz Karwacki - najlepszy wynik w Polsce w skoku wzwyż - 
189 cm

Katarzyna Mrozińska - najlepiej 
punktująca z wynikiem 153 cm
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- Ambicją województwa łódzkiego jest współtworzenie 
nowoczesnego, przyjaznego ludziom otoczenia. Dlatego 
przykładamy wielką wagę do wdrażania w naszym regionie 
zasad zrównoważonego rozwoju, w tym propagowania odna-
wialnych źródeł energii – mówił podczas spotkania marszałek 
województwa łódzkiego Witold stępień.

Potem wszyscy udali się do miejscowości Daszyna w powie-
cie łęczyckim, gdzie przekonali się o zastosowaniu tej techniki 
w praktyce. W gminie wybudowana została elektrociepłownia 
o mocy 2 MW. Paliwem jest biomasa w postaci słomy oraz 
zrębków drzewnych. 

- Na okolicznym terenie przeważają grunty orne, a do-
minującą formą działalności gospodarczej jest gospodarka 
rolna – opowiadał zbigniew Wojtera, wójt gminy Daszy-
na. - Surowiec dostarczają więc mieszkańcy z odpadów 
porolniczych, w zamian otrzymując energię. W tej chwili 
do systemu podłączonych jest kilkanaście budynków w 
większości użyteczności publicznej jak gimnazjum, urząd 
gminy czy remiza ochotniczej straży pożarnej, ale również 
budynki mieszkalne.

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą została dofinansowana w 50 procentach 
przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki 
Federalnej Niemiec. Gmina dostała także dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt budowy wyniósł blisko 5 milionów euro. 

Wójt Wojtera mówił również, że jego celem jest „zielona gmina”, w której 100 procent 
wytwarzanej energii byłoby z odnawialnych źródeł. W tym celu realizuje projekt „Zabezpiec-
zenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej”, który obejmuje 
realizację następujących inwestycji:

- budowę kotłowni opalanej biomasą zasilającej budynki w 
miejscowości Mazew, 

- instalację kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców w Gminie Daszyna,
- instalację oświetlenia ulicznego w Gminie Daszyna z wykorzystaniem źródeł fotowol-

taicznych.
- budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 40 MW. 
Pod wrażeniem inwestycji była wiceminister ochrony środowiska aneta Wilmańska.

Innowacyjne „zielone” Łódzkie 
Województwo łódzkie jako miejsce spotkania unijnej 
Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), nie 
jest przypadkowe. Goście z Europy przekonali się o tym, 
przyglądając się innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie 
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.


