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

Czy z powodu kapryśnej 
aury ceny warzyw i 
owoców pójdą w górę? 
Odwiedziliśmy miejskie 
targowisko

Grabów: Maki niepokoją

str. 2

Ranczo w Daszynie Upomnienie dla wiceprezes
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 str. 4

Świnice Warckie: 
Konflikt dentystów

Zenon Koperkiewicz, miejski radny z Łęczycy, 
otrzymał od przewodniczącego rady wezwanie do 
przeprosin - Dojdzie do sprawy sądowej? - str. 5

str. 3
75 Grabów: Opóźnia się remont rynku

Fotoreportaż 
str. 8–9

str. 6

str. 7

Od 3 lat 
prosi 
lekarzy 
o pomoc!

Wyszedł z więzienia

Skarży 
łęczycki 
wymiar 
sprawiedliwości!

To bezprecedensowa sprawa. Wiesław 
Rogut (na zdjęciu) opuścił więzienie 
dwa tygodnie temu i pierwsze kroki 
skierował do prokuratury i sądu 
w Łęczycy. Poskarżył się, że został 
niesłusznie skazany. Za rok odsiadki 
będzie domagał się odszkodowania. 
Szefowa łęczyckiej prokuratury po raz 
pierwszy spotkała się z taką sytuacją...

Były więzień 
rozkłada ręce. 
„Zapłacą za moją 

odsiadkę”
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Chwasty są już tak duże, że zu-
pełnie zakryły tabliczkę z nazwą 
głównej ulicy w miejscowości. Być 
może to celowy zabieg. Miłośnik 

przyrody, który jest właścicielem 
zielonego terenu, nie chce, aby po 
adresie łatwo było do niego trafić. 
W tym miejscu można bawić się w 
chowanego.

(red)

Do naszej redakcji zadzwoniła 
Czytelniczka, która jest zbulwer-
sowana tym, że na działce – jak 
sama powiedziała – byłego poli-
cjanta rosną maki z których można 
produkować narkotyki. Smaczku 
sprawie dodaje też to, że pole z ma-
kami znajduje się w widocznym 
miejscu, przed stadionem.

- Proszę zainteresujcie się spra-
wą – usłyszeliśmy w redakcyjnej 
słuchawce. 

Na miejsce trafiliśmy łatwo. Czer-
wone maki z daleka rzucają się w 
oczy. Działka wygląda na dziką, ale 
to tylko pozory. 

- Tak, potwierdzam, że właści-
cielem tej działki jest były policjant. 
Rzadko tutaj się pokazuje. Chyba 

mieszka w Łodzi – mówi sąsiad 
mieszkający najbliżej terenu. - Je-
stem pewien, że ten pan nie zasadził 
tych maków. Raczej same się tu wy-
siały. Faktycznie jest ich sporo. Nie 
mam pojęcia czy z takich maków 
można wyprodukować narkotyki.

To prawda. Różnica pomiędzy 
makiem lekarskim a polnym jest 
znaczna. Nie zmienia to faktu, 
że tzw. polską heroinę otrzymuje 
się poprzez chemiczną obróbkę 
słomy makowej, a konkretnie wy-
waru makiwary (czyli “zupy” ze 
słomy). Wszystko to odbywa się w 
warunkach domowych i bardzo 
prymitywną metodą. Makowina, 
czyli pozbawione nasion makówki, 
używana jest głównie do produkcji 
morfiny. Natomiast z wysuszonego 
soku mlecznego zebranego z 

nacięcia niedojrzałych makówek 
można wyprodukować opium. 

Za nielegalną uprawę maku grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 
2 – to jest przestępstwo, natomiast 
za uprawę maku niskomorfino-
wego grozi kara grzywny – jest to 
wykroczenie. 

Zakaz uprawy maku w Polsce 
wynika z ustawy o przeciwdzia-
łan iu narkomanii. 

(stop)

Konstancja Chodorowska, wi-
ceprezes spółdzielni mieszka-
niowej „Łęczycanka”, próbowała 
wyprosić naszą dziennikarkę ze 
spotkania spółdzielców. Zakazała 
robienia zdjęć. Nic nie wskórała. 
Krzysztof Urbański, członek Rady 
Nadzorczej, upomniał wiceprezes. 
Poprosił o zachowanie kultury. 
Mocno zdenerwowana Konstancja 
Chodorowska wyszła z sali obrad. 

Tego się nikt nie spodziewał. Po-
wtórzyła się historia sprzed roku. 
Wówczas wiceprezes „Łęczycan-
ki” również bardzo niełaskawym 
okiem patrzyła na przedstawicieli 
mediów. W asyście ochroniarzy nie 
wpuszczała dziennikarzy na walne 
zgromadzenia spółdzielców, które 
odbywały się w bursie szkolnej przy 
ul. Kaliskiej. 

Warto dodać, że dziennikarka 
„Reportera” na spotkanie została 
przez spółdzielców zaproszona. To 
dzięki prawdziwym informacjom 

przekazywanym przez gazetę, co-
raz więcej mieszkańców dowiaduje 
się o powodach krytyki zarządu SM 
„Łęczycanka”. 

W ubiegłym tygodniu spółdzielcy 
spotkali się w budynku spółdzielni, 
przy ul. Konopnickiej a następnie w 
jednej z prywatnych firm, przy ul. 
Osiedlowej. Szkoda, że wiceprezes 
tak nerwowo reaguje na prasę. 
Wielu liczyło na dialog z władzami 
spółdzielni. 

- Byłem zszokowany reakcją pani 
Chodorowskiej. Prawie rzuciła się 
na dziennikarkę. Krzyczała, żeby 
nie robić zdjęć. Oczywiście stanę-
liśmy w obronie przedstawicielki 
gazety. Wtedy wiceprezes wraz z 
prezesem Mioduchowskim opuścili 
salę. Widać, że zarząd spółdzielni 
obawia się konfrontacji przy współ-
udziale mediów. Mam nadzieję, 
że podczas walnych zgromadzeń 
dziennikarze będą wpuszczani na 
obrady – mówi Krzysztof Urbań-
ski. 

(red)

Jaka to ulica? 
ŚWINICE WARCKIE

GRABÓW

ŁĘCZYCA

Maki byłego policjanta

Maki rosną 
naprzeciwko 
stadionu

Sąsiad byłego 
policjanta przygląda 
się kwiatom 
narkotycznej rośliny

Upomnienie dla wiceprezes

Jedno z ostatnich spotkań przed walnymi zgromadzeniami

To zdjęcie K. Chodorowskiej z czasów, gdy bardziej łaskawie i 
obiektywnie patrzyła na media
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GRABÓW
W tym miesiącu rozpocząć miał 

się remont rynku. Mieszkańcy, 
którzy z utęsknieniem czekają na 
rozpoczęcie prac, muszą niestety 
uzbroić się w cierpliwość. Wiado-
mo już, że modernizacja centrum 
miejscowości wystartuje ze sporym 
opóźnieniem. 

- Cały czas czekamy na weryfika-
cję naszego wniosku dotyczącego 
remontu z urzędu marszałkowskie-

go – informuje Ryszard Kostrzew-
ski, wójt Grabowa. - Oczywiście 
wszystkie wcześniejsze wymagania 
zostały spełnione i teraz jest to tyl-
ko formalność. Remont rynku na 
pewno będzie. Z jak dużym opóź-
nieniem? Wydaję mi się, że prace 
rozpoczną się po wakacjach. Będą 
kontynuowane zimą. Zakończenie 
inwestycji planujemy na wiosnę 
przyszłego roku. Koszt to około750 
tysięcy złotych.

(red)

Remont jeszcze nie teraz...

Rynek ma być remontowany po wakacjach

Żąda pieniędzy za każdy 
dzień odsiadki

ŁĘCZYCA
To pierwsza taka sprawa. Wie-

sław Rogut przesiedział w wię-
zieniu rok. Teraz oskarża wymiar 
sprawiedliwości. Twierdzi, że zo-
stał niesłusznie skazany. Domaga 
się pieniędzy. Za każdy miesiąc 
policzył sobie kwotę w wysokości 
średniej krajowej pensji. Do tego 
dochodzi zadośćuczynienie za 
czas spędzony za kratkami. 

- Nie wiem dokładnie ile zażą-
dam pieniędzy od Skarbu Państwa. 
Będę o tym rozmawiał z prawnika-
mi – mówi były więzień. 

W. Rogut krótko po zwolnieniu 
z więzienia poszedł do prokuratu-
ry. Rozżalony mówił o odsiadce, 
niesłusznym wyroku. Czy znalazł 

zrozumienie?
- Pani prokurator wysłuchała 

mnie, ale konkretnych odpowiedzi 
na pytania nie usłyszałem – mówi 
mężczyzna. - Jest mi przykro, 
bo uważam, że akt oskarżenia a 
później wyrok były bardzo nie-
sprawiedliwe. Zostałem skazany za 
rzekome pobicie brata z art. 157 kk. 
Ale cały problem polega na tym, 
że tego dnia, w którym podobno 
doszło do pobicia, nie było mnie w 
domu. Przebywałem w Ozorkowie. 
Brat, który mnie oskarżył nie ma 
żadnych świadków, że doszło do 
rękoczynów. 

Były więzień nie ukrywa, że w 
domu często dochodziło do kłótni.

- Gdy umarła nasza mama, to 
zaczęła się wojna o majątek. Brat 

po prostu chce zgarnąć wszystko 
dla siebie i dlatego mnie obciążył. 
Nie zostawię tak tego. Za kratkami 
spędziłem cały rok, poza tym stra-
ciłem zdrowie, bo w więzieniu nie 
miałem rehabilitacji chorej nogi. 
Straciłem również pracę, o nową 
będzie niezwykle trudno. Tak nie 
może być, że w majestacie prawa w 
ten sposób niszczy się człowieka. 

Pan Wiesław poszukuje prawni-
ka, który chciałby zająć się sprawą. 
Łatwo mu to jednak nie przycho-
dzi. 

- Ten, kto siedział, ma już łatkę. 
Mój wizerunek nie jest najlepszy, 
ale dowody świadczą o tym, że 
mówię prawdę. Mam nadzieję, że 
znajdę mecenasa, który mi pomo-
że – słyszymy od byłego więźnia. 

Monika Piłat, 
szefowa pro-
k u r a t u r y, 
wspom i na 
n i e d aw n ą 
wizytę ska-
zanego. 

- 
T e n 
p a n 
b y ł 
b a r -
d z o 
z d e -
nerwo -
w a n y . 
Szczerze 
m ó w i ą c 
mało kon-
kretnie in-
formował 
o sprawie. 
Dow ie -
d z i a -
ł a m 
s i ę 
t ylko, 
że jego 
zdaniem 
n i e -
słusznie 
z o s t a ł 
osadzony w więzieniu 
– mówi prokurator. 

M. Piłat dodaje, że po raz pierw-
szy doszło w prokuraturze do tego 
typu sytuacji. 

- Do tej pory nie miałam jesz-
cze wizyty byłego więźnia, który 
oskarża wymiar sprawiedliwości – 
słyszymy. - Muszę jednak dodać, że 
rodzina Rogutów jest nam dobrze 
znana. Często dochodziło tam do 
bijatyk pomiędzy braćmi. 

Co dziwne, w prokuraturze nie 
ma aktu oskarżenia, na podstawie 

którego 
sprawa 
W i e -
sława 
R o -
g u t a 
trafi-
ła do 

s ą d u 
a  w 
konse-
kwen-
c j i 

mężczyzna trafił na rok za kratki. 
- Nie potrafię odpowiedzieć, dla-

czego tak jest. Być może sąd wziął 
pod uwagę wszystkie wcześniej-
sze sprawki tego pana i odwiesił 
wyroki, które były w zawieszeniu 
– mówi szefowa prokuratury rejo-
nowej w Łęczycy.

W sprawie W. Roguta wysłali-
śmy mejlem pytania do sądu w 
Kutnie. Czekamy na odpowiedź. 

(stop)

Szefowa prokuratury była 
zaskoczona wizytą byłego 
więźnia. Powiedziała 
nam, że rodzina Rogutów 
jest znana policji i 
prokuraturze

Wiesław Rogut 
twierdzi, że 
został skazany 
niesprawiedliwie. 
Będzie domagał się 
odszkodowania
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reklama

ogłoszenie

Ceny płodów rolnych, pomimo 
kapryśnej aury, nie powinny być 
zbyt wysokie – zapewniają sprze-
dawcy z miejskiego targowiska.

Nieustanne deszcze, a co za tym 
idzie podtopienia i powodzie, spo-
wodowały spustoszenia na polach. 
Rolnicy skarżą się, że znaczna część 
ich upraw została zabrana przez 
wodę lub w niej stoi. 

Wszystko gnije, wszędzie woda, 
warzywa jeszcze nie wsadzone, a 
powinny być już duże – mówi pani 
Teresa, jedna ze sprzedawczyń na 
miejskim targowisku.

Opóźnienia przewiduje także 

pan Mariusz i dodaje, że jedynym 
rozwiązaniem jest uprawa warzyw 
pod folią. Zalegająca na polach 
woda uniemożliwia zbiór ocalałych 
upraw oraz wjechanie ciężkim 
sprzętem na pola. Na pytanie, jak 

rolnicy radzą sobie z trudną sytu-
acją, większość odpowiada...

„Trzeba czekać, aż woda opadnie 
i mieć nadzieję na słoneczną pogo-
dę”.  Innym rozwiązaniem jest sto-
sowanie pomp, ale ich skuteczność 

jest znikoma, podczas nieustających 
opadów – mówi pani Halina. 

Pomimo tak niesprzyjającej aury 
sprzedawcy twierdzą, że klienci nie 
powinni bać się o ceny warzyw i 
owoców, lecz raczej o ich niedosta-
teczną ilość.

Tymczasem sprzedawcy nie 
mogą narzekać na brak zainte-
resowania towarem. Niektórzy 
zdradzają, że mają stałą klientelę. 
A ceny, które oferują, nawet jeśli są 
trochę wyższe od tych z ubiegłego 
roku, nie odstraszają. 

Tekst i fot. (kb)

Na straganie, w dzień targowy, 
takie słyszy się rozmowy…

Warzywa Cena (za kg) 

ziemniaki młode
ogórki

pomidory
kapusta
kalafior

marchew/cebula/botwina
pietruszka/seler
sałata/kalarepa

fasolka

3 – 5 zł
3 – 4 zł

5 – 5,50 zł
2,50 – 4 zł

4 – 6 zł
2 zł
4 zł

1,50 zł
12-15 zł

ŁECZYCA

Zapraszamy placówki handlowe z powiatu 
łęczyckiego do współpracy przy sprzedaży gazet.
Tel. 24 253 59 67 • e-mail: biuro@reporter-ntr.pl

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny
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ŁECZYCA

ŁECZYCA

Stara, betonowa droga na ul. 
Osiedlowej przypomina szwajcar-
ski ser.  Mieszkańcy osiedla nie 
pamiętają, kiedy przeprowadzony 
był gruntowny remont tej miejskiej 
jezdni. Dziury straszą od lat. Na 
osiedlu usłyszeliśmy, że w sprawie 
niezbędnej modernizacji drogi do 
magistratu wysłanych zostało wiele 
próśb i petycji. 

Szczególnie niebezpieczne dla 
kierowców jest skrzyżowanie ulic 
Osiedlowej i Bitwy nad Bzurą. 
Kierowcy, którzy omijają ogromną 
dziurę, wjeżdżają na inny pas ru-
chu. Dochodzi do groźnych sytuacji 
na drodze. 

Osobnym problemem jest par-
king, przy ul. Bitwy nad Bzurą. 
Stanisław B. (nazwisko do wia-
domości redakcji) twierdzi, że 
auta parkują zbyt blisko budyn-
ku. Często kierowcy nie zwracają 
uwagi na bramę wjazdową na 
teren posesji pana Stanisława i sta-
wiają w tym miejscu samochody.  
- Zgodnie z przepisami usytuowa-
nie miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych musi być w od-

ległości nie mniejszej niż 10 metrów 
od okien budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w przypadku od 
5 do 60 stanowisk postojowych. 
Już gołym okiem 
widać, że 
łamane 
j e s t 

t u -
t a j 
p r a w o 
–  t w i e r d z i 
Stanisław B.   - Przecież trzeba pa-
miętać, że każdy z nas ma prawo 
do spokoju, prywatności i bezpiecz-
nego zamieszkiwania.

Tekst i fot. (jus)

Problem dziur i parkingu pod oknami

Paweł Kulesza, przewodniczący 
miejskiej rady, przesłał do radnego 
Zenona Koperkiewicza pismo, w 
którym wzywa samorządowca do 
przeprosin. 

To efekt głośnej już sprawy do-
tyczącej wypowiedzi radnego o 
pracy radnych miejskich, którzy 
nazwani zostali przez Z. Koperkie-
wicza darmozjadami i pijawkami 
budżetów samorządowych. Rad-
ny o miejskich samorządowcach 
mówił też, że załatwiali sobie po 
znajomości mieszkania oraz dostęp 
do lekarzy. Te wypowiedzi rozsier-
dziły łęczyckich samorządowców. 

W piśmie przewodniczącego 
Kuleszy możemy przeczytać:

„Wzywam Pana do zamieszcze-

nia w gazecie Reporter przeprosin 
radnych miasta Łęczyca, w którym 
to oświadczeniu poinformuje 
Pan mieszkańców, że podał Pan 
nieprawdę. Złoży Pan powyższe 
oświadczenie również na najbliż-
szej sesji miejskiej. 

Pomówił Pan radnych o doko-
nywanie niezgodnych z prawem 
czynności a nadto użył Pan wobec 
nich sformułowań uznanych po-
wszechnie za obraźliwe. Przedsta-
wienie radnych w złym świetle, 
poprzez podanie na ich temat 
nieprawdziwych informacji jest 
czynione przez Pana świadomie, 
celowo i ma prowadzić do ne-
gatywnych wobec nich odczuć 
mieszkańców a w efekcie do utraty 
zaufania do organu stanowiącego 
władzy samorządowej. Jest to 
działanie szkodliwe i bezprawne”.

Zenon Koperkiewicz zapewnia, 
że nie miał zamiaru nikogo obra-
żać a jego wypowiedzi nie były 
kierowane do konkretnych osób. 

- Podsumowałem pracę radnych. 
Nie mówiłem dziennikarzowi 
o kogo mi konkretnie chodzi. 
Żadne nazwiska nie padły w 
moich wypowiedziach. Nie 
wypieram się swoich słów. 
Cytaty, na które powołuje 
się pan przewodniczący, 
zostały również zawarte 
w pismach do parlamen-
tarzystów. W pismach 
tych, krytykuję pracę 
radnych i proponuję, aby 
samorząd miejski zmniej-
szyć do siedmiu radnych.

Czy radny Koperkiewicz 
przeprosi?

- Powiem tak. Jeże-

li radni również na łamach Repor-
tera przeproszą mnie za to, że w 
trakcie moich wypowiedzi buczeli 
i uderzali pięściami w stoły, to ja też 
zobowiązuje się, iż przeproszę na 
łamach gazety za swoje słowa tych, 
którzy poczuli się nimi obrażeni – 

mówi sa-
morzą-
dowiec. 

Warto dodać, że radny, w odpo-
wiedzi na pismo przewodniczą-
cego Kuleszy, przesłał obszerne 
wyjaśnienie, które stanowi pod-
sumowanie dwóch kadencji. W pi-
śmie tym pada słowo przepraszam. 

„Jeżeli kogokolwiek i kiedykol-

wiek obraziłem, to przepraszam. 
Nie mam zamiaru nikogo z Was 
obrażać czy ubliżać, co ciągle po-
wtarzam, jak mantrę. Ale młodzi, 
wykształceni i znający języki obce 

opuszczają nasze miasto z braku 
pracy. Mówimy o nich 
pokolenie stracone a 
to mnie boli i jest mo-
torem moich działań. 

Osoba publiczna 
musi się liczyć z 
konsekwencjami 
krytyki wobec 

własnych dzia-
łań przy naj-
m n ie jszym 
podejrzeniu 
radnych, wła-
dzy i przyno-

szenia ko-
r z y ś c i 

sobie, 

rodzinom, kolesiom. Zakładanie 
radnemu bez przynależności par-
tyjnej sprawy karnej to kaganiec, 
draństwo wobec demokracji” 
- można m.in. przeczytać w wyja-
śnieniu radnego. 

(stop)

Wezwanie do przeprosin
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Zbójek, Jańcio Wodnik, Gordziel 
– to przedstawiciele miejscowego 
„folkloru”, którzy nie ukrywają 
swojego zamiłowania do... . No 
właśnie. Mówią z uśmiechem, że 
piją mleko od wściekłej krowy. Co-
dziennie można ich spotkać w tym 
samym miejscu. Na ławeczce, przy 
jednym ze sklepów. Zupełnie jak w 
„Ranczu”.

Zbójek to główny bohater filmu 
opublikowanego niedawno w in-
ternecie.

- Nagrał mnie kumpel i puścił 
w internecie. Byłem już wtedy po 
mleczku. Tańczyłem przed sklepem 
– słyszymy.

Na ławeczce za sklepem spożyw-
czo-monopolowym wesoła groma-
da zbiera się codziennie. 

- Nikomu nie przeszkadzamy, 
zachowujemy się kulturalnie. Fajnie 
jest spotkać się, pogadać, trochę 
posmakować różnych trunków – 
mówi Jańcio Wodnik. 

Takich ławeczek i amatorów 
spędzania w ten sposób wolnego 
czasu jest sporo na terenie powiatu. 
Praktycznie w każdej miejscowo-
ści można zauważyć miłośników 
serialu Ranczo, którzy podobnie 
jak bywalcy serialowej ławeczki 
oceniają rzeczywistość w sposób 
komediowy. Oby tylko nie przesa-
dzali z tym... mlekiem.

(stop)

Tak jak w serialu „Ranczo”
DASZYNA

Walka o pacjenta... 
aż zęby bolą
ŚWINICE WARCKIE

Dwa konkurujące ze sobą gabinety stomatologiczne robią wszystko, by uprzykrzyć sobie życie. O tym konflikcie 
otwarcie mówi się w miejscowości. Mieszkańcy komentujący sprawę podzielili się na dwie grupy. Jedni sprzyjają 
gabinetowi Marii Kostusiak, w którym zatrudniony jest Paweł Kulhawczuk. Drudzy trzymają z Patrycją Okupiń-
ską, której gabinet stomatologiczny mieści się w przychodni zdrowia.

Stomatolog, Paweł Kulhawczuk, 
nie ukrywa rozgoryczenia. 

- Nie spodziewałem się, że spra-
wy przybiorą taki ob-
r ó t . 

Odkąd otworzyliśmy gabinet, 
przy ul. Kościuszki, mamy masę 
kontroli. Przyjeżdża sanepid, 
inspektorzy z NFZ a nawet poli-
cjanci. Podejrzewam, że kontrole 
zawdzięczamy konkurencji, która 
nie przebiera w środkach, aby wy-

kurzyć nas z tego rynku. To 
przykre. Na dobrą sprawę 

moglibyśmy poskarżyć 
się na takie działania 
w Izbie Lekarskiej lub 
w Sądzie Koleżeń-
skim. Muszę dodać, 
że pani Patrycja pra-
cowała wcześniej dla 
mojej szefowej. To 
niewdzięczność z jej 
strony, że teraz rzuca 
nam kłody pod nogi. 

Jeszcze kilka mie-
sięcy temu gabinet 
stomatologiczny M. 
Kostusiak był w bu-
dynku przychodni 
zdrowia. Wójt nie 

przedłużył jednak 
umowy najmu.

- Dziwne, że tak 
się stało – mówi 
P. Kulhawczuk. - 

Słyszałem, że kon-
kurencja ma jakieś 
układy z lokalną 

władzą i dlatego wójt wypowie-
dział nam umowę najmu. Całe 
szczęście znaleźliśmy nowe po-
mieszczenia. 

Czy faktycznie lokalna władza 
popiera jedną ze stron konfliktu?

- Na pewno nie jesteśmy zaanga-
żowani w ten konflikt – zapewnia 
Tadeusz Bednarek, wicewójt Świ-
nic Warckich. - Z tego co wiem, to 
wójt wypowiedział umowę dlate-
go, bo ten gabinet stomatologiczny 
miał dłuższą przerwę w pracy. 
Pacjenci byli kierowani do gabi-
netu w Łęczycy. Dochodziły nas 
też słuchy od mieszkańców, że w 
gabinecie jest przestarzały sprzęt. 

Stomatolog pracujący dla Marii 
Kostusiak nie ukrywa tego, że 
sprzęt w przychodni zdrowia był 
przestarzały.

- Faktycznie tak było, ale sze-
fowa kupiła już nowy, bardzo 

nowoczesny sprzęt. Szczerze 
mówiąc pani Maria ma dosyć tych 
wojenek podjazdowych. Ostatnio 
powiedziała mi, że rezygnuje z 
gabinetu w Świnicach. Zasta-
nawiam się, czy nie przejąć tego 
interesu. Wówczas musiałbym 
jednak przyjmować pacjentów 
prywatnie, bo na kontrakt z NFZ 
nie ma co liczyć.

Poprosiliśmy o komentarz w 
tej sprawie stomatolog Patrycję 
Okupińską.

- Nie mam nic wspólnego z 
kontrolami w konkurencyjnym 
gabinecie – usłyszeliśmy. - Nie 
prowadzę żadnych wojenek z 
konkurencją. Najlepiej, jakby kon-
kurencja zajęła się leczeniem a nie 
oskarżała mnie o nieuczciwość w 
walce o pacjenta. 

(stop)

Gabinet Patrycji Okupińskiej 
mieści się w przychodni 
zdrowia. Wcześniej działał 
tu gabinet stomatologiczny 
Marii Kostusiak

Paweł Kulhawczuk 
mówi o nieuczciwych 
zagrywkach 
konkurencji

Wicewójt zapewnia, 
że lokalna władza nie 
sprzyja żadnej ze stron 
konfliktu
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ŚWINICE WARCKIE

Do naszej redakcji, ze łzami w 
oczach, przyszła Jolanta Klauze. 
Wcześniej próbowała spotkać się 
z dyrektorem szpitala. Bezsku-
tecznie. - Jak tak można? Jestem 
ignorowana a przecież to z winy 
lekarzy z łęczyckiego szpitala 
moje życie przypomina teraz 
horror – usłyszeliśmy. 

- Chyba pozostaje mi tylko się 
otruć. Już tak dalej nie mogę żyć. 
Strasznie mnie boli – mówi była 
pacjentka szpitala. 

J. Klauze przeszła operację rady-
kalnego usunięcia ślinianki. Było to 
trzy lata temu. Twierdzi, że lekarze 
popełnili błąd. 

- W gardle wyczuwam jakiś guz. 
Poza tym moim zdaniem źle zeszy-
to ranę po operacji. W jamie ustnej 
wciąż czuję jakby ściągały mnie 
szwy. Próbowałam dziś spotkać się 

z dyrektorem szpitala, usłyszałam, 
że nie ma czasu. Nie zostałam też 
przyjęta przez jego zastępcę. Jestem 
załamana.

Pani Jolanta powiedziała nam, że 
od lekarza rodzinnego otrzymała 
już kilka skierowań do szpitala. 
Nie została jednak przyjęta. Próbo-
wała dostać się do innych szpitali, 
jednak – jak usłyszeliśmy – lekarze 
kierowali ją zawsze do łęczyckiego 
ZOZ-u, tam, gdzie była operacja. 

- Pisałam już do NFZ, ministra 
zdrowia, Rzecznika Praw Pacjen-
tów. I nic. Żadnej pomocy. Nie 
mogę tego zrozumieć, że można 
tak lekceważyć człowieka.

Dyrektor szpitala sprawy nie 
chciał komentować.

- Lepiej jest zorientowany w tym 
przypadku mój zastępca. Proszę do 
niego zadzwonić – poinformował 
nas Andrzej Pietruszka.

D o  z a s t ę p c y  dy r e k t o r a , 

Krzysztofa Kołodziejskiego, 
zadzwoniliśmy jeszcze tego sa-
mego dnia. I to kilkakrotnie. Nie 
odbierał telefonu. Próbowaliśmy 
skontaktować się z wiceszefem 
ZOZ w Łęczycy przez następne 
2 dni. Z podobnych skutkiem. 
K. Kołodziejski telefonu nie od-
bierał. To dziwne, bo wcześniej 
żadnych problemów z dodzwo-
nieniem się do zastępcy nie było. 

Jolanta Klauze zastanawia się 
nad skierowaniem sprawy przeciw 
szpitalowi. 

- Mogę walczyć o odszko-
dowanie, ale przecież pomocy 
lekarskiej potrzebuję już teraz. 
Sprawa sądowa niczego tu nie 
zmieni. Błagam o pomoc i apelu-
ję za pośrednictwem gazety do 
dyrektora Pietruszki. Nie lekce-
ważcie mnie, tak dalej naprawdę 
nie da się żyć...

(stop)

ŁCZYCA

Ból jest nie do 
wytrzymania – mówi 
pani Jolanta

Była pacjentka 
twierdzi, 
że lekarze 
łęczyckiego 
ZOZ źle 
przeprowadzili 
operację

LEKARZE ZGOTOWALI 
MI PIEKŁO – MÓWI PANI 
JOLANTA

Niedokończona budowa domu 
przy ul. Kościuszki spędza sen z 
oczu niektórym mieszkańcom. 
Duży pustostan nie jest ogrodzo-
ny. Dzieci, które nieraz bawią się 
w budynku, narażone są na spore 

niebezpieczeństwo. Schody bez 
poręczy, blachy, deski z wystają-
cymi gwoździami, ostre pręty... 
można by długo wymieniać. Czy 
właściciel terenu w końcu ogrodzi 
nieruchomość?

Mieszkańcy twierdzą, że nie-
jednokrotnie rozmawiali z wła-
ścicielem pustostanu. Prosili, aby 
postawił płot. 

- Przecież ten teren można trakto-
wać jak plac budowy. Powinno być 
ogrodzenie – argumentuje jeden z 
mieszkańców. 

Najbardziej właściciela nierucho-
mości krytykują rodzice.

- To piętrowy budynek. Łatwo 
można spaść na dół, bo przecież 
ten dom jest w stanie surowym. 
Poza tym na terenie tego pana, tuż 
przy niedokończonym domu, stoją 
zdezelowane samochody. Pogięte i 
wystające blachy, potłuczone szkło. 
Naprawdę to wszystko powinno 
zostać już dawno zabezpieczone.

Postanowiliśmy porozmawiać z 
właścicielem budynku. Usłyszeli-
śmy, że teren na pewno nie będzie 
ogrodzony.

- Nie prowadzę żadnych prac 
budowlanych. Przez wiele lat prze-
bywałem za granicą. Jestem przy-
zwyczajony do tego, aby nie stawiać 
murów z obawy przed złodziejami. 
Moim zdaniem dzieci wcale nie 
upodobały sobie tego terenu.

Właściciel obiektu oprowadził 
dziennikarza po niedokończonej 
budowli. 

Po drewnianej kładce  weszliśmy 
do środka. Następnie po schodach 
na piętro. 

- Czy nie obawia się pan, że z tych 
schodów mógłby spaść nieproszo-
ny gość? - zapytaliśmy. - Miałby 
pan ogromne nieprzyjemności, 
gdyby komuś coś się stało w tym 
pustostanie. 

Ostatecznie właściciel nierucho-
mości zdecydował się na zabezpie-
czenie budynku.

- Dobrze, zrobię tak, aby nikt z 
zewnątrz nie mógł wejść do domu 
– obiecał. 

Czy inwestycja budowlana zo-
stanie dokończona? Raczej nie. W 
planach jest sprzedaż budynku w 
obecnym, surowym stanie.

- Byli kiedyś chętni na zakup tego 
domu – mówi właściciel. - Jeden in-
westor przyjechał nawet z Holandii. 
Niestety do sprzedaży nie doszło. 
Nie ma sensu pakować w budowę 
jeszcze dodatkowych pieniędzy. 
Liczę, że znajdzie się kupiec, który 
dokończy budowę.

(stop)

Od ponad 15 lat stoi i straszy
Właściciel nieruchomości 
oprowadził nas po terenie

Strome 
schody 
pozbawione 
są poręczy

Obok niedokończonego 
domu stoją wraki aut, 
wokół rozrzucone 
materiały budowlane
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Powiatowy przegląd orkiestr dętych
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 40: Łakomy nigdy nic nie ma

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Sąsiadki rozmawiają na temat Zenka: 
- To bardzo pobożny człowiek... 
- Skąd to pani wie? 
- Nigdy nie przeklina i nie bije żony 
w niedzielę i święta. 

* * * 
Młodzian idąc przez wieś, zapytuje leciwą 
gospodynię: 
- Babciu, jak tu najłatwiej trafić do szpitala? 
- Powiedz mi jeszcze raz „babciu”, to zaraz tam się znaj-
dziesz! 

* * *
Wieczór w parku chłopak czule szepcze dziewczy-
nie do ucha: 
- Kochana wypowiedz te słowa, które połączą nas na wieki. 
- Jestem w ciąży!!! 
* Matka pyta córkę:
- No powiedz wreszcie, jaki jest ten twój nowy chłopak?
- Bardzo fajny mamo. Nie pije, nie pali, jest oszczędny, ma 
miłą żonę i trójkę sympatycznych dzieciaków...

* * *
Pewien dyrygent w rozmowie stale mówił o sobie, o swoich 
koncertach i sukcesach. W pewnej chwili się zorientował i 
mówi: 
- Ale przepraszam, ja tak ciągle o sobie. Porozmawiajmy o 
panu. Jak panu się podobał mój ostatni koncert? 

* * *
Rano w biurze: 
- Stary, skąd masz takie limo pod okiem?! 
- A, bo jak się wczoraj wieczorem modliliśmy przy stole 
i właśnie mówiliśmy „ zbaw nas ode złego”, to niechcący 
spojrzałem na teściową... 

* * *
Mama pyta się swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym 
nie wiem. 
                                                                   

Staropolska zupa jabłkowa
Składniki: winne jabłka - 75 dag, skórka z cytryny – 1, ro-
dzynki - 5 dag, masło - 1 łyżka, suchy chleb razowy - 20 
dag, posiekane orzechy włoskie - 4 łyżki, cukier - 2 łyżki, sól
Przygotowanie: Rozdrobniony chleb i orzechy wrzucić do 
garnka, zalać 3 szklankami przegotowanej wody i gotować 
na małym ogniu ok. 20 min. W drugim rondelku ugoto-
wać 50 dag pokrojonych na ćwiartki jabłek w 1,5 szklanki 
wody. Rozgotowane jabł- ka i rozgotowany chleb 
zmiksować i przetrzeć 
przez sito. 25 dag jabłek 
obrać i pokroić w słupki. 
Zagotować cukier z 3 
łyżkami wody, włożyć 
jabłka i gotować je do 
zeszklenia. Dodać spa-
rzone wrzątkiem ro-
dzynki, otartą skórkę z 
cytryny i masło, chwilę 
dusić, a następnie po-
łączyć z przetartym 
przez sito wywarem, 
lekko osolić do smaku 
podgrzać. Podawać 
na gorąco. 

Kura po palestyńsku
Składniki: kura (ok. 1,5 kg), 
banany - 8 szt., posiekane 
orzechy włoskie - 4 łyżki, sok 
z jednej cytryny, otarta skór-
ka z cytryny -1/2 łyżeczki, 
rozmaryn – szczypta, szafran 
– szczypta, mielona kolendra 
– szczypta, starta gałka musz-
katołowa – szczypta, masło 

- 2 łyżki, białe wytrawne 
wino - 3-4 łyżki, sól
* Przygotowanie: Umytą 
i osuszoną kurę natrzeć 
wewnątrz i z zewnątrz solą 
i przyprawami, skropić ły-
żeczką soku z cytryny, zo-
stawić w chłodnym miejscu na godzinę. 
Obrane banany pokroić w plasterki, wymieszać z sokiem i 
otartą skórką z cytryny oraz z posiekanymi orzechami. Tym 
farszem nadziać kurę, zaszyć, ułożyć na wysmarowanej 
masłem brytfannie, polać stopionym masłem, wstawić do 
nagrzanego piekarnika i piec ponad godzinę, skrapiając 
wodą i winem, a później polewając wytworzonym sosem. 
Miękką kurę podzielić na porcje, podawać z ryżem i sałatą.  

Deser bananowy z 
likierem
Składniki: banan - 6 
szt., 3 mandarynki, 
bita śmietana - 1,5 
szklanki, likier cze-
koladowy lub ba-
nanowy - 6 łyżek, 
gorzka czekolada 
- 1/2 tabliczki, garść 
rodzynków, wiśnie 
z alkoholu lub do-
wolne cytrusy do 
dekoracji 
Przygotowanie: Ba-
nany umyć, obrać ze skórki, pokroić w grube 
plastry. Mandarynki umyć, obrać, podzielić na cząstki, 
oczyścić z błonek. Owoce ułożyć w pucharkach, polać li-

kierem. Bitą śmietanę przełożyć do szprycy, wyciskać na owo-
ce. Posypać deser czekoladą startą na tarce o dużych oczkach. 
Udekorować osączonymi wiśniami lub cząstkami cytrusów.  

ORYGINALNE PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• By przyrządzić puszysty omlet, na każde 3 jaja dodaj pół 
łyżeczki sody oczyszczonej
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Repertuar kina KDK
17 czerwiec
poniedziałek
16:00  Tajemnica Zielonego 
 Królestwa 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

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

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

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

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  KAC VEGAS 3
 komedia

20 czerwiec
czwartek
Kino nieczynne!

21 czerwiec
piątek
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 2D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  Drugie oblicze
 dramat

22 czerwiec
sobota
Kino nieczynne!

23 czerwiec
niedziela
16:15  Tedi i poszukiwacze 
 zaginionego miasta 3D
 anim./familijny

18:00  Dziewczyna z szafy
 dramat

20:00  Drugie oblicze
 dramat

Towarzystwo Polska-Fin-
landia z siedzibą w Warsza-
wie oraz Kutnowski Dom 
Kultury zapraszają na wy-
stęp fińskiego chóru “Kul-
kurit”. Koncert odbędzie się 
4 lipca na sali widowisko-
wej KDK. Chór “Kulkurit” 
(dosłownie “Wędrowcy”) 
pochodzi z miejscowości 
Raisio w południowo-za-
chodniej Finlandii. W jego 
skład wchodzi ok. 30 osób w 
różnym wieku. Dyrygentem 
jest Jouko Valkonen. 

Koncert chóru 
Kulkurit z Finlandii 

Państwo Teresa 
i Eugeniusz Maciejak  

oraz Wójt Gminy Piątek 
zapraszają  

w niedzielę 7 lipca 2013 r. 
o godz. 14:00  

do Konarzewa 61 
na imprezę podsumowującą  

10. Plener Wikliniarski.  
W programie imprezy:  

pokazy twórców ludowych,  
kiermasz wyrobów sztuki 

ludowej Regionu,  
występ kapeli ludowej  

oraz Zespołu Pieśni 
i Tańca Kalina. 

ZAPRASZAMY 
NA 10. PLENER 
WIKLINIARSKI

21 czerwca 2013 /piątek/ 
Centrum Teatru Muzyki i Tańca, Kutno, ul. Teatralna 1 
godz. 17.00 - 18.00 – oficjalne otwarcie Festiwalu.Koncert „Tań-
ce i Pieśni Polskie” w wykonaniu zespołu muzyki tradycyjnej 
„Gęsty Kożuch Kurzu”/miejscówki - nr 1/ 
godz. 18.30 - 19.00 – finał Akcji „Wybierz Wiersz”. Oficjalne 
ogłoszenie wyników konkursów i plebiscytu, wręczenie nagród 
laureatom, w tym Poetyckiej Szkole Roku 2013. 
godz. 19.15 - 20.15 – prezentacja antologii „Nowa poezja, 
ojczyzna i dziewczyna’. Spotkanie prowadzi Artur Fryz, wiersze 
czytają wybrani autorzy antologii. 
godz. 20.30 - 21.30 – „Gabinet Luster Polskich” - koncert Piotra 
Kulpy i zespołu “mea culpa” oraz „Trupy Propaganda” /miej-
scówki - nr 2/ 
godz. 22.00 - 23.00 – Latające Gruszki – koncert zespołu poety 
Dawida Majera, Włodzimierza „Kiniora” Kiniorskiego i wokalist-
ki Sylwii Nadgrodkiewicz /miejscówki nr 3/ 
 
22 czerwca 2013 /sobota/ 
Kutnowski Dom Kultury, Kutno, ul. Żółkiewskiego 4 
9.00 - 11.00 – zgłoszenia uczestników VIII Ogólnopolskiego 
Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja 
Greca – tworzenie ostatecznej listy uczestników. 
9.00 - 11.00 – warsztaty tańca , śpiewu i obyczaju polskiego 
prowadzone przez członków kapel Katarzynki i Gęsty Kożuch 
Kurzu /miejscówki nr 4/ 
11.00 - 14.00 – prezentacje autorskich utworów przez uczest-
ników VIII OOKJW im. Pawła Bartłomieja Greca przed publicz-
nością i jury w składzie: M. K. E. Baczewski, Karol Bajorowicz, 
Grażyna Baranowska. 
16.00 - 17.00 – oficjalne rozstrzygnięcie 
IX OKL “Złoty Środek Poezji” Kutno 2013, wręczenie nagród, 
prezentacja laureatów, odsłonięcie muralu na Ścianie Poetów - 
obecni będą jurorzy: Karol Maliszewski, Krzysztof Kuczkowski, 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba, Artur Fryz 
17.15 - 18.45 – Lyrik von Jetzt spotkanie z poetami niemiec-
kimi Uljaną Wolf i Janem Wagnerem – prowadzi Tadeusz 
Dąbrowski. 
19.00 - 19.40 - “Apetyt na poezję” inscenizacja Anny Choda-
kowskiej i Romana Ziemlańskiego - wiersze Pawła Bartłomieja 
Greca i kompozycje Romana Ziemlańskiego do tekstów poety /
miejscówki nr 5/ 
19.45 - 20.45 - ogłoszenie wyników VIII OOKJW im. Pawła 
Bartłomieja Greca i wręczenie nagród 
21.00 - 22.00 – koncert zespołu De Press „Bo ja cie kochom. 
Ojczyzna i dziewczyna” /miejscówki nr 6/ 
23.00 – do oporu – Z przytupem – zabawa najwytrwalszych 

23 czerwca 2013 /niedziela/ 
Centrum Teatru Muzyki i Tańca, Kutno, ul. Teatralna 1 
12.00 - 14.00 – warsztaty tańca, śpiewu i obyczaju polskiego 
prowadzone przez członków kapel Katarzynki i Gęsty Kożuch 
Kurzu. /miejscówki nr 4/ 
16.00 - 17.00 – od Gryphiusa do Poethena. Dawna i współcze-
sna liryka niemiecka w kręgu polskich inspiracji - spotkanie z 
Sergiuszem Sterną Wachowiakiem, autorem antologii „Polni-
sche Lyrik aus hundert Jahren” oraz cyklu eseistycznego „Axis 
mundi Wschowa”. 
17.15 -18.30 - „tEXt bILd .ˮ Spotkanie z niemiecką poetką Ange-
liką Janz, przekłady wierszy Jerzy Ł. Kaczmarek, prowadzenie: 
Sergiusz SternaWachowiak i Jerzy Ł. Kaczmarek. 
19.00 - 20.30 – „Ja” – spotkanie autorskie z poetką Ewą Lipską. 
21.00 - 21.45 – Mam czas po polsku, rosyjsku i niemiecku – 
recital Andrieja Kotina. /miejscówki nr 7/ 
22.00 - 23.00 – Monodia Polska – koncert Adama Struga z 
zespołem. /miejscówki nr 8/ 
 

Program Festiwalu 
„Złoty Środek Poezji” 

Kutno 2013 

Stowarzyszenie Kobiet w Kona-
rzewie zaprasza w niedzielę 23 
czerwca br. na imprezę plene-
rową “POWITANIE LATA”.  
W programie m.in.: mecz piłki 
nożnej Konarzew - Samorzą-
dowcy Gminy Piątek, konkurs 
na wianek z kwiatów polnych, 
gry i zabawy, ognisko (kiełbaski 
na ognisko we własnym zakre-
sie) i zabawa taneczna. Impreza 
odbędzie się na placu zabaw 
w Konarzewie (teren obok 
byłej remizy OSP). Jej początek 
zaplanowano na godz. 14:00. 

W KONARZEWIE 
GRY I ZABAWY NA 
POWITANIE LATA
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Lek. dent. Paweł Kulhawczuk 
Świnice Warckie, ul. Kościuszki 24a

Tel. 795-821-876

Wybielanie zębów najnowocześniejszą 
lampą Philips ZOOM! 

Z użyciem markowych preparatów Philips ZOOM!

+ usunięcie kamienia
+ piaskowanie
+ fluoryzacja
+ przegląd zębów kamerą wewnątrzustną

800 zł

400 zł

Pod takim hasłem Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. Św. Faustyny 
Kowalskiej w Świnicach Warckich 

wspólnie z Partnerami na rzecz 
rozwoju edukacji czytelniczej,  
tj. Wójtem gminy Świnice Warckie  
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno
-Wychowawczym w Stemplewie, 
Gimnazjum w Świnicach W., Szkołą 
Podstawową w Piaskach, Zespo-
łem Szkolno-Wychowawczym 
w Świnicach W., przy wsparciu 
Stowarzyszenia Mamy Wielkie 

Serca i Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Świnickiej w ramach projektu  
„Z biblioteką ZawsZe mi po drodZe!” 
przeprowadziła gry uliczne pod 
hasłem: „Lokomotywą w świat 

Tuwima!”. 
Sześć pięcioosobowych drużyn: 

po dwie drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej w Świnicach W. i w Pia-
skach, jedna drużyna z Gimnazjum 
i jedna drużyna ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Stemplewie, zaopatrzonych 
w okolicznościowe buttony, plan 
miejscowości oraz koperty z róż-

nymi rodzajami zadań do wyko-
nania (literackimi, plastycznymi 
oraz z wykorzystaniem komputera 
i Internetu) razem z opiekunami 
wyruszyło do wyznaczonych punk-
tów, obstawionych przez członków 
Stowarzyszenia Mamy Wielkie 
Serca i pracowników Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Stemplewie. Gimnazjaliści 
musieli dotrzeć do stacji PKP i 
tam nagrać krótki filmik. Zrobili 
to koncertowo! Pozostałe drużyny 
miały do zaliczenia zadania w miej-
scowym parku, w siedzibie naszej 
biblioteki, w bibliotece szkolnej oraz 
na placu sportowym, gdzie z przy-
gotowanymi zadaniami dla grup 
czekali przedstawiciele Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej. 
W tym czasie dzieci z Przedszkola 
i zerówek kolorowali ilustracje 
do wierszy Juliana Tuwima, zaś 
pozostali w klasach uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świnicach W. przygotowywa-
li transparenty na happening. 
W południe wszystkie drużyny 
spotkały się w sali GOK przy na 
podsumowaniu zadań. Każda z 
drużyn zdobyła maksymalną ilość 

punków!! Otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody oraz słodki 
poczęstunek. Po czym wspólnie z 
uczniami Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Świnicach  Warckich, 
przedszkolakami oraz gimna-
zjalistami wyruszyli papierową 
lokomotywą na happening ulicami 
miejscowości promując twórczość 
Juliana Tuwima, czytelnictwo oraz 
życie bez przemocy. Podczas całej 
zabawy pomocą służyli członkowie 
Klubu Wolontariatu oraz Klubu 
Młodego Ratownika działających 
przy SOSW w Stemplewie. Ponad-

to Stowarzyszenie Mamy Wielkie 
Serca ufundowało dla wszystkich 
uczestników gier ulicznych wodę 
mineralną. Gościnnie z wierszem 
„Ptasie radio” wystąpiła Aleksan-
dra Śmiechowska z Siedlca, która 
zajęła I pierwsze miejsce w grupie 
wiekowej I-III podczas eliminacji 
powiatowych oraz trzecie miejsce 
w eliminacjach rejonowych w 
Książnicy Płockiej XXXV edycji 
konkursu recytatorskiego „Pięknie 
być człowiekiem”.

Tekst i fot. GBP

Dyskusyjny Klub Książki dzia-
łający przy Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Łęczycy 
zorganizował  w Łęczyckim Domu 
w Kultury  „Wieczór rosyjskiej 
piosenki poetyckiej” w wykonaniu 
Lecha Dyblika. Muzyczna podróż 
na wschód oczarowała wszystkich 
zgromadzonych. W przerwach mie-
dzy piosenkami artysta opowiadał 
o swoim życiu, zainteresowaniu 
rosyjską muzyką, wyjazdami na 
Ukrainę i poznanych tam pieśnia-
rzach. Jak sam przyznał uwielbia 
śpiewać po rosyjsku, jest wielbicie-
lem odeskiej muzyki bandyckiej i ze 
swoimi “bandyckimi piosenkami” 
odwiedza często zakłady karne. 
Lubi też śpiewać na ulicy a także w 
bibliotekach i ośrodkach kultury, 
gdyż zależy mu na bliskim kontak-

cie ze słuchaczami. Urzekający głos 
Lecha Dyblika, jego nadzwyczaj 
skromna, wrażliwość i ciepła oso-
bowość, oraz wyczucie słowiańskiej 
duszy sprawiły, że koncert zrobił na 

przybyłych niezapomniane wraże-
nie. Po koncercie można było nabyć 
płyty z piosenkami Lecha Dyblika i 
jego własnoręczną dedykacją.

Tekst i fot. MiPBP

„Wieczór rosyjskiej piosenki poetyckiej”
ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Lokomotywą w świat Tuwima!
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KUTNO

ŁĘCZYCA
POW. ŁĘCZYCKI

ŁĘCZYCA, KUTNO

Kara grzywny oraz utrata koncesji 
grozi temu, kto wbrew ustawowe-
mu nakazowi sprzedaje alkohol 
nieletnim. W miniony weekend po-
licjanci Wydziału Prewencji ujawnili 
przypadki nielegalnej sprzedaży w 
sklepach na terenie Kutna. 

Do sprzedaży doszło w godzi-
nach wieczornych przy ulicach 
Warszawskie Przedmieście, Naru-
towicza oraz Północnej. Alkohol 
został sprzedany nieletnim w wieku 
15-17 lat. 

Policjanci przypominają, że 
sprzedaż alkoholu nieletnim jest 

zabroniona. Zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
sprzedawca ma prawo legitymować 
kupującego alkohol, którego wygląd 
może wskazywać, że jest osobą 
nieletnią. Ten sam przepis prawny 
przewiduje dwie autonomiczne 
względem siebie sankcje w przy-
padku stwierdzenia złamania po-
wyższych zakazów: postępowanie 
karne za przestępstwo sprzedaży 
alkoholu nieletnim i sankcję admi-
nistracyjno- prawną polegającą na 
cofnięciu zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

KPP w Kutnie

Dzielnicowi z Piątku skontrolo-
wali stan trzeźwości 53 – letniego 
cyklisty. Mężczyzna, miał w or-
ganizmie 2,5 promila alkoholu. 
Pół godziny później w pobliskim 
Balkowie mundurowi skontrolo-
wali kolejnego rowerzystę. Miesz-
kaniec gminy Piątek miał w orga-
nizmie ponad promil alkoholu. 
Policjanci prowadząc działania na 
terenie gminy Witonia zatrzymali 
do kontroli 53 – latka. Nieodpo-
wiedzialny kierowca jednośladu 
miał w organizmie 2,7 promila 

alkoholu. Cyklista poddany ba-
daniu na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu osiągnął 
wynik 1,72 promila alkoholu. 
Dzielnicowi z Rewiru Dzielnico-
wych w Piątku zwrócili uwagę na 
sposób jazdy rowerzysty. Kontrola 
stanu trzeźwości wykazała, że 53 
– latek miał w organizmie 2,8 pro-
mila alkoholu. W ręce stróżów pra-
wa prowadzących czynności na 
terenie gminy Daszyna „wpadł” 
cyklista z wynikiem 0,7 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci 
z ruchu drogowego kontrolując 
kierowców na terenie gminy Gra-

bów wyeliminowali z ruchu kie-
rowcę opla astry. Mężczyzna, miał 
w organizmie ponad 2 promile 
alkoholu. Tego dnia swoją podróż 
z wynikiem 1 promila alkoholu 
zakończył rowerzysta z Grabowa. 
Godzinę później jego los podzielił 
kolejny cyklista z niechlubnym 
wynikiem 1,2 promile alkoholu 
w organizmie. Za kierowanie sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, zaś za kierowanie rowe-
rem „na podwójnym gazie” grozi 
rok pozbawienia wolności. 

KPP w Łęczycy

Kryminalni z Komendy Powia-
towej Policji w Łęczycy zatrzymali 
22-latka podejrzewanego o handel 
narkotykami.

11 czerwca weryfikując posiadane 
informacje policjanci zatrzymali 
22-letniego mieszkańca powiatu kut-
nowskiego. W miejscu zamieszkania 
22-latka funkcjonariusze zabezpie-
czyli 30 gramów marihuany, wagę 
elektroniczną, nasiona marihuany 
oraz kilkadziesiąt pustych dilerek 
przygotowanych do porcjowania 
środków odurzających. Podczas 
przeszukania kryminalni ujawnili 
ponadto około 10 000 złotych, co do 
których istniało realne podejrzenie, że 

pochodzą z 
handlu nar-
kotykami. 
Ustalono, że 
zatrzymany 
zajmował się 
również upra-
wą konopi. W le-
sie na terenie gmi-
ny Przedecz oraz przy 
posesji na terenie gminy 
Grabów policjanci znaleźli kil-
kadziesiąt sadzonek marihuany. 12 
czerwca mężczyzna został doprowa-
dzony do prokuratury, gdzie przed-
stawiono mu dwa zarzuty: pierwszy 
dotyczył czerpania korzyści mająt-
kowej z udzielania środków odurza-
jących, drugi posiadania marihuany. 

22-lat-
k o w i 

grozi kara 
do 10 lat po-

zbawienia wolności. 
Prokurator, wobec podejrzanego za-
stosował tymczasowe zajęcie mienia 
w wysokości 4000 złotych na poczet 
przyszłych kar.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Aż 89 % Polaków swoje miejsce 
zamieszkania nazywa spokojnym 
i bezpiecznym – tak wynika z 
najnowszych badań CBOS-u z 
kwietnia 2013 roku. Ten rekordowo 
wysoki wynik poczucia bezpie-
czeństwa, najlepszy od 1987 roku, 
ściśle koreluje ze spadkiem prze-
stępczości, zarówno tej poważnej 
przeciwko życiu i zdrowiu jak też 
tej bardzo uciążliwej społecznie np. 
drobnych kradzieży.

Głównym tematem konferencji 
prasowej z udziałem z udziałem 
Komendanta Głównego Policji, 
nadinspektora Marka Działo-

szyńskiego i jego zastępców było 
omówienie wyników pracy Policji 
w pierwszej połowie 2013 roku. 
Wstępem do tematu były badania 
CBOS-u dotyczące m.in. poczucia 
bezpieczeństwa Polaków w miejscu 
zamieszkania. - Mamy do czynienia 
z rekordowym poczuciem bez-
pieczeństwa Polaków w miejscu 
zamieszkania i uważamy, że to bar-
dzo ważne. Mamy także pomysły 
na dalsze wzmacnianie kontaktu 
z obywatelami i poprawę poczu-
cia bezpieczeństwa - powiedział 
podczas konferencji Komendant 
Główny Policji. 

Do 5 lat pozbawienia wolności 
grozi 18-latkowi z Łęczycy, który 
kopniakiem uszkodził lusterko w 
zaparkowanym samochodzie.

8 czerwca kilka minut po półno-
cy policjanci z łęczyckiej komendy 
na jednej z ulic miasta zauważyli 
grupkę młodych mężczyzn, którzy 
w podejrzany sposób interesowali 
się zaparkowanymi pojazdami. Na 
widok radiowozu młodzieńcy roz-
biegli się. Policjanci podejmując pościg 
zauważyli, że w jednym z aut urwano 
lewe lusterko. Mundurowi, zatrzyma-
li i dowieźli do komendy trzy osoby 

w wieku 18, 21 i 23 lat wszyscy byli 
nietrzeźwi, w organizmie mieli od 1 
promila do 1,4 promila. Zatrzymanie 
czwartego z uciekających mężczyzn 
było tylko kwestią czasu. Tego samego 
dnia w godzinach południowych w 
rękach stróżów prawa znalazł się 18- 
letni wandal. W trakcie prowadzonych 
czynności okazało się, że to właśnie 
on jest sprawcą uszkodzenia mienia. 
Usłyszał stosowny zarzut za który 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 
Mimo młodego wieku nastolatek jest 
doskonale znany miejscowej policji ze 
swoich wcześniejszych konfliktów z 
prawem.

Info: policja

Alkohol sprzedają 
małolatomNarkotykowy 

diler ujęty

Podobno jest coraz 
bezpieczniej

Urwał lusterkoNa podwójnym gazie
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA

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 godzinach 6-23

PPHU „Maria” 
Maria Jura 

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

lub (24) 721 45 68 

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz specjali-
sta w dziedzinie chorób wewnętrznych 
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

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 
języka 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

Piekarz
Wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
staż pracy mile widziany, umiejętność 

produkcji pieczywa i pracy w grupie 
„Społem” PSS „Mazur” 
ul. Pl. T. Kościuszki 11

99-100 Łęczyca
tel.: (24) 721 24 82

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 i 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 
niepełnosprawności

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, orzeczenie o 
niepełnosprawności 

– stopień umiarkowany
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.

Krajowe oferty pracy przekazane 
do upowszechnienia z innych 
powiatowych urzędów pracy:

Szwaczka
Umiejętność szycia, możliwość zakwa-

terowania
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 
interwencyjnych i usuwaniu awarii 

maszyn i urządzeń, umiejętność 
diagnozowania i usuwania usterek, 

umiejętność korzystania z dokumenta-
cji i schematów

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

99-300 Kutno
tel. 48 243 617 013

Opiekun osób starszych
Wykształcenie min. zawodowe, mile 
widziana komunikatywna znajomość 
języka niemieckiego, mile widziane 

doświadczenie 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 
kierunkowe, 3 lata doświadczenia, 

znajomość programów branżowych, 
kosztorysowych NormaPro, dobra 

organizacja pracy, umiejętność pracy 
w stresie, uprawnienia budowlane w 
zakresie instalacji sanitarnych mile 

widziane
PBP TRAKT BOBRZAK, TECŁAW SP.J.

Woźniaków
99-300 Kutno

e-mail: trakt@trakt.kutno.pl

Poszukuję przedstawiciela handlo-
wego ds. żywienia, praca dodatko-
wa w biurze w Łęczycy, zadzwoń 
i umów się na rozmowę 600 260 
108

Praca na wakacje! Firma kosme-
tyczna poszukuje młodych osób 
do współpracy na terenie Łęczycy i 
okolic, praca w biurze lub w domu, 
zadzwoń i umów się na rozmowę 
661 082 147

Dam Psa Rasy Bernardyn czarny 
b.ładny,”Dobry Gospodarz”, w 
dobre ręce. tel. 605-294-356

Sprzedam samochód dostawczy, 
500kg marki Fiat Forino-stan do-
bry, Tel. 605-294-356

Sprzedam kosiarkę spalinową, stan 
bardzo dobry, tel. 721-155-534

Sprzedam zbiornik na mleko 330 l, 
tel.781-192-133

Sprzedam nową łuskarkę do bobu, 
tel.669-840-370
Sprzedam dwie sąsiadujące działki 
o pow.1052 i 554 m2. Na mniejszej 
znajduje się domek letniskowy, do 
działki doprowadzone są media: 
woda i prąd, z możliwością zabu-
dowy. Większa działka jest typowo 
rolna. Bardzo przyjemna okolica 
pod zabudowę ,5 km od Łęczycy. 
Dojazd do działek: droga polna 
utwardzona .Więcej info pod nr tel. 
531-565-265

Oferuję prasę Claas Variant 180 
,Stan bardzo dobry nie zniszczona, 
mało używana ok 6000 balotów 
. Wiązanie siatką , rotor . Zmien-
no komorowa pasowa ,bardzo 
wydajna. Idealna do słomy i siano 
kiszonki. Sterownik , czujnik prawo 
lewo . tel.506-197-146
Sprzedam ursus c-360 3P, wspo-
maganie kierownicy, ładowacz 
czołowy tur, stan bardzo dobry, 
światła do pracy w polu, 2 zaczepy.
tel.697-428-335

Sprzedam Bmw 320d silnik 2,0 150 
km skrzynia automatyczna 2002r. 
Wyposażenie: ABS DSC 6x Air Bag 
Klimatyzacja Skórzana kierownica 
Regulowana kierownica Regulo-
wane fotele Komputer pokładowy 
Radio + CD Klimatronic Halogeny 
Elektrycznie regulowane szyby 
Elektrycznie regulowane lusterka 
Składane lusterka Alufelgi Lakier 
metalic Fabryczny autoalarm 
Immobilizer Centralny zamek 

Uszkodzone 2 pompowtryski 
tel.695-197-406

Sprzedam renault 110KM, spro-
wadzony z Niemiec, stan bardzo 
dobry, elektryczny podnośnik, 
elektrycznie załączany przedni 
napęd, mechaniczny rewers, za-
czep do przyczep, amortyzowana 
kabina.tel.697-428-335
Mam na sprzedanie lampy prawe 
przód i tył (lewe już sprzedane) do 
OPEL ASTRA I F HB

Posiadam również wiele in-
nych części mechanicznych, jak 
i blacharskich do tego modelu. 
Potrzebujesz czegoś? Zadzwoń! 
Tel.691-609-200
Posiadam oryginalne felgi do 
BMW bez otarć i podbić, idealnie 
proste, nie jeździły po polskich 
drogach. Ponadto posiadam wiele 
innych felg, kół i opon - ok. 50 
kompletów felg i na stanie 1000 
opon.tel.664-762-346

Sprzedam nokię 500 w stanie 
idealnym. Telefon ma simlocka na 
sieć Orange. W komplecie także 
tylne obudowy i cały zestaw jak 
wychodzi z salonu. Telefon jest 
na gwarancji do przyszłego roku 
05.2014 tel.691-595-691

Sprzedam nowy piec opala-
ny drewnem. Piec wykonany z 
cegły szamotowej i materiałów 
ognioodpornych.Piec znakomicie 
nadaje się do wypieku piz-
zy,chleba,mięs,ryb,ciast itd.Każda 
potrawa przygotowana w tym 
piecu jest niezwykle aromatyczna 
i pełna smaku...
Piec jest kompletny i gotowy do 
użycia. Można go zabudować w 
dowolny sposób. Prócz walorów 
użytkowych będzie niewątpliwie 
niezwykłą atrakcja wizualną koło 
domu.
Piec jest odpowiednio wyizolowa-
ny i bardzo długo trzyma tempe-
raturę.
Waga ok.300 kg.
Długość 125cm.
Długość paleniska 90cm
Szerokość 85cm
Szerokość paleniska 60cm
Po więcej informacji proszę o kon-
takt tel.534-103-003
Możliwy transport po uzgodnieniu
Posiadam ładne komody do sprze-
dania , możliwość dowiezienia, tel 
602-496-300
Sprzedam stół wiejski na wesela 
różne uroczystości do ogrodu jako 
dekoracja itp. Tel.505-069-243
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SPORT

Robert Urbanek, były zawodnik 
MKLA Łęczyca – obecnie MKS 
Aleksandrów Łódzki -  rzutem na 
odległość 64,89 m zajął trzecie miej-
sce w konkursie dyskoboli mityngu 
Diamentowej Ligi w Oslo. 

Wygrał  Gerd Kanter (Estonia) 
65,52, drugi był Ehsan Hadadi 

(Iran). Zmagający się z bólem krę-
gosłupa Piotr Małachowski (Śląsk 
Wrocław) tym razem trzy próby 
miał nieudane. Rekordzista Polski 
pojechał do stolicy Norwegii z nie-
wyleczoną grypą.

(red)

Dwanaście medali indywidual-
nych i jeden w biegu sztafetowym 
zdobyła drużyna młodych lekko-
atletów z Łęczycy na Mistrzostwach 
Województwa Młodzików w lek-
kiej atletyce. Niekwestionowaną 
gwiazdą zespołu był utalentowa-
ny zawodnik Marceli Woźniak, 
zdobywca trzech złotych medali 
indywidualnie i jednego brązo-
wego w sztafecie 4x100m. Marceli 
zwyciężył w sześcioboju uzyskując 
najlepszy wynik w Polsce 3463pkt. 
Zdobył także złoty medal w biegu 
na 110m p.płotki [16.15s], to ak-
tualnie drugi rezultat w Polsce, 
oraz w biegu na 300m p.płotki 
[41.63s] najlepszy wynik w Polsce. 
Łukasz Karwacki jak przystało 
na prowadzącego w rankingu na 
listach krajowych w skoku wzwyż 
wygrał pewnie swoją konkurencję 
z wynikiem 186cm. Trzeci w skoku 
wzwyż z wyrównanym rekordem 
życiowym był Alan Brzeziński 
[165cm]. Ciągle poprawiają swoje 
rezultaty zbliżając się do minimów 
na Mistrzostwa Polski Młodzików 
szkoleni przez Roberta Kubiaka 

tyczkarze. Katarzyna Mrozińska 
była pierwsza z wynikiem 2.51m, 
na drugiej pozycji uplasowała się 
Joanna Kapłon [2.41m] r.życiowy, na 
trzeciej Joanna Kita  [2.31m]. Wśród 
chłopców na drugiej pozycji z po-
prawionym rekordem życiowym 
uplasował się Adrian Mikołajczyk 
[2.81m], trzeci Krystian Kaźmier-
czak [2.71m]. Trzecie miejsce zajęła 
w skoku wzwyż Natalia Pysera 
[145cm] oraz uczeń Gimnazjum w 
Grabowie Norbert Sobczak na 300m 
p.płotki [45.70s]. Dobre wyniki uzy-
skiwali pozostali nasi reprezentanci 
bijąc rekordy życiowe i zajmując 
miejsca tuż za podium.  Natalia 
Gieraga była czwarta w rzucie dys-
kiem[26.82], Karol Jabłoński zajął 
czwarte miejsce w biegu na 300m 
p.płtki [47.63s], oraz szóste na 110 
m.płotki [18.30s]. Czwarty na 1000m 
z rekordem życiowym był uczeń 

Gimnazjum w Daszynie Mateusz 
Kaczmarek [3.01min], jego siostra 
Weronika uzyskała bardzo dobry 
rezultat w biegu na 300m [47.46]. 

W skoku wzwyż dziewcząt tuż za 
podium uplasowały się Paulina Sie-
radzka oraz Katarzyna Ignatowicz 
z tym samym wynikiem [145cm].

Start naszych młodych lekko-
atletów był bardzo udany. Duża 
liczba medali a zwłaszcza poziom 
naszych zawodników świadczy o 

tym, że rośnie nam kolejne pokole-
nie utalentowanych zawodników. 
Najważniejsze, aby zapewnić im 
w przyszłości optymalne warunki 
dalszego rozwoju.

(and)

Memoriał Szumlewskiego to za-
wody klasy mistrzowskiej między-
narodowej, najwyżej klasyfikowana 
impreza lekkoatletyczna w woje-
wództwie łódzkim. Startują w niej 
zawodnicy na wysokim poziomie 
przygotowania sportowego, w tym 
wielu członków kadry narodowej. 
Z reprezentantów MKLA Łęczyca 
najlepiej spisał się Grzegorz Sobiń-
ski, który pewnie wygrał bieg na 
200m [21.70s] poprawiając u progu 
sezonu swój rekord życiowy. Do 
formy po kontuzji powoli docho-
dzi Maciej Kiendzierski. W skoku 
wzwyż uzyskał swój najlepszy w 
tym roku rezultat [205cm]zajmując 
drugie miejsce. Na trzeciej pozycji 

uplasował się Dawid Wawrzyniak 
[190cm], trzeci był Mateusz Skarbek 
[185cm]. Bardzo dobrze spisał się 
Mateusz Lewandowski w silnie 
obsadzonym biegu na 400m p.płotki 
uzyskując rezultat [56.20s] poprawił 
rekord życiowy i minimum kwa-
lifikacyjne na Mistrzostwa Polski 
Juniorów. Bartosz Tuszyński na 
stałe zadomowił się już w czołówce 
płotkarzy województwa łódzkie-
go. Ponownie był najlepszy na 
110m p.płotki juniorów młodszych 
[15.07s]. Swoje rekordy życiowe po-
prawiali także czterystumetrowcy 
Bartniak Łukasz [ 53.94s], Walczak 
Ireneusz 100m [12.02], 200m[24.41].

(and)

Pogrom!
Mazovia Rawa Mazowiecka 

– Górnik Łęczyca (4:0)

MKLA na memoriale

Diamentowa liga w Oslo

Łęczycanin, były zawodnik MKLA, stanął w Oslo na podium

Mistrzostwa województwa 
młodzików

Grupa tyczkarzy z trenerem Robertem Kubiakiem.

Marceli Woźniak zdobył cztery medale

Skacze Natalia Pysera

O tyczce skacze rekordzistka 
Łęczycy Katarzyna Mroźińska
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