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Nie wiedzieć czemu miejscowi 
amatorzy wyskokowych trunków 
upodobali sobie pomnik Tadeusza 
Kościuszki. Być może przy cokole 
spożywa się procenty inaczej, 
bardziej wzniośle. Tym niemniej 
widok pozostawionych butelek 
po alkoholu nie stanowi dobrej 
wizytówki. Na pewno władze 
miejscowości mają nadzieję, że 
po zakończeniu planowanych 
już niedługo prac modernizacyj-
nych ryneczku, takich libacji pod 
chmurką już nie będzie. Oby. Bo 
przecież picie na odnowionym 
placu jeszcze bardziej będzie rzu-
cać się w oczy. 

(stop)

To prawdziwy horror przejechać 
teraz po nieutwardzonych drogach. 
Auta grzęzną w błotnistej brei. 
Co mają jednak powiedzieć piesi? 
Lepiej nie pytać. Bez gumiaków się 
nie obędzie. Łatwo się domyślić, co 
myślą mieszkańcy oczekujący lata-
mi na wyasfaltowanie dróg. Zawsze 
o tej porze roku, w czasie roztopów, 
ich frustracja się potęguje. Niestety 
w  Łęczycy nieutwardzonych trak-
tów nie brakuje. To problem nie 
tylko Łęczycy, ale całego powiatu. 
Gdy kilka dni temu odwiedziliśmy 
Świnice Warckie, o problemie błot-
nistych terenów rozmawialiśmy z 
klientami marketu Lewiatan. Dla-
czego akurat z nimi? To proste, mar-
ket wybudowano, ale zapomniano 
o utwardzeniu placu.

- Zdaję sobie sprawę, że dla klien-
tów to spore utrudnienie. Staram się 
o środki finansowe na inwestycję 
związaną z położeniem kostki wo-
kół sklepu. Namawiam do współ-
finansowania tych prac właściciela 
terenu – mówi handlowiec Kazi-
mierz Wilda. 

(stop)

Kilkuletnia suka Łajka ledwo 
uszła z życiem po tym, jak w ubie-
głym tygodniu na terenie ogród-
ków działkowych Irys została 
dotkliwie pobita. Głęboka rana na 
karku świadczy o tym, że zwierzę 
zostało uderzone ki-

jem. Musiało także być 
kopane. Łajka ma opuchnięte boki. 

Halina Rytczak, była radna, któ-
ra pomaga teraz poszkodowanym 
zwierzętom, została o pobiciu Łajki 
powiadomiona przez działkow-
ców. Gdy przyjechała na miejsce, 
suka z trudnością się poruszała. Z 
jej karku i zadu leciała krew. Sko-
mlała z bólu.

- Żal było na nią patrzeć – mówi 
pani Halina. - Z domu zabrałam 
maść gojącą i posmarowałam po-
raniony kark Łajki. Zadzwoniłam 
też do pracowników schroniska i 
weterynarza, który sprawdzi, czy 

suczka nie ma obrażeń wewnętrz-
nych. 

Działkowcy zastanawiają się 
kto mógł skatować łagodną sukę, 
która ogródki traktowała jak wła-
sny dom. 

- Mniej więcej od dwóch lat 
Łajka 

jest na terenie 
naszych ogródków – mówi jeden 
z działkowiczów. - Ma tu dobrze, 
jest dokarmiana, ma swój kąt. Łajka 
jak do tej pory była ufna, merdała 
ogonem na widok ludzi. To się 
jednak już zmieniło. Szkoda. 

Pytamy działkowiczów o to, czy 
wiedzą kto mógł pobić bezbronne 
zwierzę. 

- Na pewno ktoś, kto nie miał 
serca – odpowiadają właściciele 
ogródków. - Nie chce nam się wie-
rzyć, aby sprawcami pobicia Łajki 
był ktoś z Irysa. Znamy się tu wszy-
scy a nasza Łajka była lubiana. 

Przy ulubionej działce Łajki 
wbity został kij na którego końcu 

przytwierdzono foliową torbę z 
kartką w środku. To informacja dla 
sprawcy pobicia. 

- Napisaliśmy taki list do sadysty 
w razie jakby jeszcze zajrzał na 
działki. Niech wie, co mu grozi za 
pobicie zwierzęcia – usłyszeliśmy 
od działkowców, którzy zapewnia-
ją, że zrobią wszystko, by pomóc 
Łajce w szybkim powrocie do 
zdrowia.

(stop)

Pobili kijem i skopali Łajkę
ŁĘCZYCA

GRABÓW ŁĘCZYCA, 
ŚWINICE WARCKIE

Halina Rytczak znana jest w 
mieście ze swojej miłości do 
poszkodowanych i bezdomnych 
zwierząt

Na działkach Łajka znalazła dom

Taką 
informację 

działkowcy 

zostawili 
dla sprawcy 

pobicia Łajki

Roztopy – bez gumiaków ani rusz...Patriotyczne picie
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Krzysztof Mordzak, szef Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej, już w pierwszych swo-
ich wypowiedziach stawiał na 
ekonomię i zysk. W ekspresowym 
tempie prezes podjął decyzję o nie 
przedłużaniu umów dla siedmiu 
pracowników. Kilka dni temu, 
gdy zapytaliśmy go o powody tej 
decyzji, usłyszeliśmy tylko, że to 
kosmetyczne zmiany i w zasadzie 
nie ma o czym pisać. 

Prawda jest jednak taka, że po-
zostali pracownicy – szczególnie ci 
bez udziałów w spółce – obawiają 
się przyszłości. Tym bardziej, że PKS 
coraz bardziej odczuwa skutki ostrej 
konkurencji ze strony prywatnych 
przewoźników. Przyszłość łęczyckie-
go PKS jest niepewna. 

Kim jest nowy prezes, który tak 
szybko podejmuje decyzje o redukcji? 
To – jak sam o sobie mówi – eko-
nomista. Podobno ostatnia szansa 
dla przedsiębiorstwa, które zmaga 
się z ogromnymi problemami. Jest 

mieszkańcem powiatu i na pewno 
wie o dużym bezrobociu. Nie zawa-
hał się jednak podziękować za pracę 
ludziom, którzy na pewno liczyli na 
przedłużenie umów. Dlaczego tak 
zrobił?

- Ekonomia a precyzyjniej mówiąc 
rentowność jest w tej chwili najważ-
niejsza – mówi Krzysztof Mordzak. 
- Jestem tutaj po to, aby firma stanęła 
na nogi. 

Zapytaliśmy prezesa PKS czy 
pozostali pracownicy mogą obawiać 
się zwolnień?

- Nie chcę o tym mówić. Nie mam 
jeszcze podsumowania finansowego 
za luty. Muszę jeszcze wszystko prze-
analizować.

Warto dodać, że w przedsiębior-
stwie – spółce pracowniczej - zatrud-
nionych jest ponad 90 osób. W tym 
prawie 20 pracowników nie posiada 
udziałów. Te osoby są najbardziej 
narażone na ewentualne zwolnienia. 

W ubiegłym tygodniu odwiedzi-
liśmy kierowców PKS. Ich nastroje, 
delikatnie mówiąc, najlepsze nie były. 

- Nie jest wesoło, bo konkurencja 

depcze nam po piętach. Uważamy, 
że nie powinno być tak, aby konku-
rencja dostawała zgodę na rozkłady 
dzięki którym busy wcześniej podjeż-
dżają na przystanki i zabierają nam 
pasażerów. 

Na temat zwolnień kierowcy wy-
powiadali się bardzo niechętnie. 

- Osoby, z którymi prezes nie 
przedłużył umów, pracowały w ba-
zie w Sierpowie. Oczywiście mamy 
nadzieję, że dalszych zwolnień nie 
będzie – usłyszeliśmy. 

(stop)

REDUKCJA NA POCZĄTEK. 
PRACOWNICY W STRACHU

Kierowcy z którymi 
rozmawialiśmy mają 
nadzieję, że w PKS dalszych 
redukcji już nie będzie

Prezes przygląda się kursom, zmienia rozkłady jazdy. Już 
wcześniej zapowiedział, że niektóre autobusy mają zostać 
zastąpione busami. Czy to pomoże w pozyskaniu pasażerów?

W bazie PKS w Sierpowie ludzie stracili pracę

Gorąca dyskusja o finansach szpitala
ŁĘCZYCA
Już dawno nie było tylu emocji 

podczas sesji powiatowej. Radny 
miejski Zenon Koperkiewicz po-
stanowił uczestniczyć w obradach 
samorządowców powiatowych. 
Wywołał prawdziwą burzę. Sesja 
najpierw musiała zostać przerwana 
a następnie szybko zakończona. 

- Poszedłem na sesję nie jako 
miejski radny, ale jako zwykły miesz-
kaniec, który jest zaniepokojony 
planami przekształcenia szpitala w 
spółkę – mówi Zenon Koperkie-
wicz. - Postanowiłem zadać kilka 
trudnych pytań i szczerze mówiąc 
nie spodziewałem się takiej agresji 
ze strony przewodniczącego rady. 

Z. Koperkiewicz pytał na sesji 
powiatowej o finanse szpitala, o to ile 
ETC (firma, która miała wybudować 
w Łęczycy kotłownię) winna jest 

ZOZ za dzierżawę przyszpitalnych 
terenów. Sławomir Biniewicz, 
przewodniczący rady powiatu, emo-
cjonalnie reagował na dociekliwe 
pytania gościa.

- Niech pan zadaje konkretne 
pytania, to nie jest sprawa powiatu, 
proszę się streszczać – słyszał miejski 
radny. 

Zenon Koperkiewicz powiedział 
nam, że jest zaskoczony takim za-
chowaniem.

- Liczyłem na konkretną dyskusję 
a nie wykręcanie się od tematu. 
Mieszkańców ciekawi przyszłość 
szpitala. Pytałem też o plany sprze-
daży budynku w którym mieści 
się przychodnia zdrowia przy ul. 
Kilińskiego. 

Andrzej Pietruszka, dyrektor 
ZOZ, poinformował, że placówka 
medyczna wychodzi na prostą i 
być może przekształcenie w spółkę 

nie będzie konieczne. Radni po-
wiatowi wyrazili również protest 
przeciw zabraniu jednej karetki 
pogotowia ratunkowego. Podjęli 
też uchwałę dotyczącą utworze-
nia I Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych. Szkoła ma zostać 
włączona do Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. Słu-

chacze będą mieli możliwość 
kształcenia się w niej w trybie 
zaocznym. Placówka ma 
rozpocząć działal-
ność od nowego 
roku szkolnego. 
Rekrutacja do 
nowej szkoły 
rozpocznie 

się już w tym mie-
siącu. 

(koch)

Zenon Koperkiewicz - „zadawałem konkretne 
i ważne pytania, liczyłem na odpowiedź”
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NIETYPOWA SPRAWA. NASZ CZYTELNIK JEST ZASKOCZONY

Pomimo remontu ponownie na su-
ficie urzędu gminy pojawiły się spore 
zacieki. Wilgoć sprawiła, że zaczęła już 
odchodzić farba. Przy dużych opadach 
deszczu istnieje zagrożenie, że woda 
zacznie zalewać urzędowe pomiesz-
czenia. Na szczęście zacieki są na razie 

jedynie nad głównym korytarzem w 
urzędzie. Sufity w urzędowych poko-
jach póki co są suche. Wójt powiedział 
nam, że niedługo zleci firmie, która 
wcześniej wykonała remont dachu, 
skąd są zacieki. Być może ponowne 
prace dachu wykonane zostaną za dar-
mo, w ramach usługi pogwarancyjnej.

(stop) 

Kierowca, który zadzwonił do 
naszej redakcji, pytał o to, czemu w 
jednej z działających w mieście myj-
ni samoobsługowych zamontowane 
są kamery. 

- Przyjechałem umyć samochód 

i przez przypadek, jak spojrzałem 
do góry, zauważyłem zamontowane 
kamery skierowane na moje auto. By-
łem zdziwiony, bo nigdzie nie zauwa-
żyłem tabliczki informującej o tym, 
że teren jest monitorowany. Ponadto 

zadałem sobie pytanie, dlaczego i z 
jakiej racji jestem filmowany podczas 
mycia samochodu. Ja na przykład nie 
życzę sobie, aby ktoś mnie nagrywał 
a tym bardziej utrwalał przy okazji 
tablicę rejestracyjną mojego samo-
chodu. Nie wiem, gdzie te nagrania 
później trafiają – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce.

Następnego dnia nasz reporter 
pojechał sprawdzić myjnię z kame-
rami. Na górze każdego stanowiska 
faktycznie zamontowane są oczka, 
które rejestrują kierowców myjących 
auta. Nie zauważyliśmy tabliczki, 
która by o tym informowała. 

Czy kierowcy wiedzą o kamerach? 
Postanowiliśmy ich o to zapytać.

- Nie wiedziałem, że tu są kamery. 
Jestem tu pierwszy raz i raczej kon-

c e n -
t r u j ę 
się na 
m y c i u 
samocho-
du niż na 
rozglądaniu 
się – usłyszeliśmy 
od jednego z klientów 
myjni. - Czy mi to prze-
szkadza? Nie wiem. Ale to chyba jest 
naturalne, że każdy czuje się trochę 
nieswojo, gdy wie, że jest nagrywany. 

Zajrzeliśmy do dyżurki. Pracow-
nicy naszą wizytą i pytaniami o 
kamery byli mocno zaskoczeni. 
Konkretnie wypowiedział się w tej 
sprawie Ryszard Lubiński, ojciec 
właściciela myjni. 

- Monitoring został zainstalowany 

na 

cele 
w e -

wnętrz-
ne firmy. 

Nagrania nie 
są udostępniane 

osobom z zewnątrz. 
Zamontowaliśmy kamery ze 

względu na liczne dewastacje mienia, 
próby kradzieży monet ze skrzynek 
mieszczących wrzutnik na pieniądze. 
Ktoś się temu dziwi? Trudno. Jak do 
tej pory nikt się nie skarżył na to, że 
jest nagrywany podczas mycia auta. 
Zresztą te nagrania są automatycznie 
kasowane po okresie miesiąca. 

(stop)

Na pamiątkowym obelisku 
upamiętniającym wielki jubi-
leusz ustawionym przed urzę-
dem gminy brakuje mosięż-
nych liter. Napisy o czyzna  
czy też s ołeczeństwo aż kłują 
w oczy. Złodzieje nie mają 
szacunku dla tradycji. Dziwi 
jednak, że na skradzione rze-
czy tak łatwo znaleźć kupców. 
Dowiedzieliśmy się, że giną 
nie tylko litery z pamiątkowe-
go głazu, ale również me-
talowe krzyże z pobliskiego 
cmentarza. Wstyd. 

(stop)

Mycie aut pod okiem kamer
Ryszard Lubiński 
twierdzi, że 
kamery w myjni 
musiały zostać 
zamontowane

ŁĘCZYCA

Wandale nie mają honoru
ŚWINICE WARCKIE ŚWINICE WARCKIE

Pracownicy 
zapewniają, że 
zarejestrowany 
obraz jest 
automatycznie 
kasowany po 
miesiącu

Kamery 
obserwują jak 
kierowcy myją 
samochody

Dach urzędu znów przecieka
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Mieszkańcy pytają, czy wybudo-
wany kilka miesięcy temu market 
Jeżyk wycofa się z działalności. 
Mówi się o tym, że zamiast Jeży-
ka powstanie Biedronka. Czy to 
prawda?

- Nic mi nie wiadomo o tym, aby 
szefowie podjęli decyzję o wycofa-
niu się z Grabowa – słyszymy od 
kierowniczki sklepu. - Przyznam, że 

faktycznie do mnie również dotarły 
takie informacje od mieszkańców. 
Nie wiem kto puścił taką plotkę, że 
brakuje nam klientów i budynek 
przejmie Biedronka. Ale w tej sprawie 
proszę zadzwonić do centrali.

Tak też robimy. O komentarz 
poprosiliśmy Sylwię Dębowską z 
biura prasowego marketu. 

- Z całą pewnością Jeżyk zostaje 
w Grabowie – usłyszeliśmy. 

(stop)

Wcale nie jest tak, że lokato-
rzy naszych bloków na osiedlu 
chcieli ogrodzić baraki – twier-
dzi prezes SM „Kleks”. 

Przypomnijmy, że o tej bul-
wersującej sprawie pisaliśmy 
w ub. tygodniu. Artykuł był 
szeroko komentowany. Czesław 
Tecław, prezes spółdzielni, za-
pewnia, że konkretnych planów 
związanych z og rodzen iem 
ubogich mieszkańców baraków 
nie było.

- Owszem, w nerwach kiedyś 
nasi mieszkańcy mówil i,  że 
ogrodzą baraki. A to dlatego, 
że samochody były rysowane 
przez dziec i  z  baraków. Tu 
grały emocje. Oczywiście póź-
niej nikt już nie mówił o tym 
absurdalnym pomyśle. Jesteśmy 
tolerancyjni, mieszkamy obok 
siebie, musimy się szanować – 
słyszymy od szefa SM „Kleks”. 
-  Zawsze na koniec wakac ji 

organizujemy wspólną zabawę 
dla dzieci z bloków i baraków. 
Rozumiem, że lokatorzy bara-
ków narzekają na swój los, ale 
nie powinni oczerniać swoich 

sąsiadów. Jeżeli będzie trzeba, 
to spotkam się z nimi i poroz-
mawiamy o problemach. 

(stop)

Od tego miesiąca wszyscy 
przedsiębiorcy, których obrót ze 
sprzedaży towarów lub usług 
przekroczył za poprzedni rok 20 
tys. zł, będą mieli obowiązek ewi-
dencjonowania przychodów za 
pomocą kasy fiskalnej. W mieście 
kupno kasy stało się nie lada pro-
blemem. Urząd skarbowy będzie 
mógł nałożyć dotkliwe kary za to, 
że takiej kasy przedsiębiorca nie 
posiada. 

Zmiana przepisów wprowadzo-
na przez Ministerstwo Finansów 
spowodowała, że sklepy oferujące 
kasy fiskalne przeżywają prawdzi-
we oblężenie. O kasy pytają drobni 
kupcy, szewcy, krawcy, handlujący 
na targowisku. 

- Fiskus nam nie ufa – mówi z 
uśmiechem Waldemar Antczak, 

handlarz z łęczyckiego tar-
gowiska. - Ja kasę fiskalną 
już kupiłem. Poszedłem 
do sklepu wcześniej, i do-
brze zrobiłem, bo teraz kas 
brakuje. 

Pan Waldemar kupił 
kasę za prawie 1200 złotych. 
Urządzenie posiada akumula-
tor, tak więc nie będzie problemów 
z działaniem bez stałego podłącze-
nia do prądu. 

- Wydatek był spory, ale na szczę-
ście jest refundacja i część kosztów 
jest zwracana – mówi kupiec.

Odwiedzamy jeden ze sklepów 
oferujących kasy fiskalne. 

- To prawda, zwracanych jest 
maksymalnie 700 złotych – infor-
muje Damian Grabarczyk, sprze-
dawca. - Ostatnio do naszego sklepu 
codziennie zagląda przeciętnie 5-7 

osób, 
k tór e 
pytają 
o kasy 
fiskal-
n e . 
N i e -
stety, 
sprze-
d a l i -
ś m y 

już wszystkie kasy. Nowa 
dostawa jest zaplanowana 
dopiero w połowie tego 

miesiąca. Kas po prostu 
w punktach dystrybucji 

brakuje. 
Najtańsza kasa fiskalna 

krajowego producenta kosztuje 
niespełna tysiąc złotych 

(bez podatku VAT). 
Urządzenia o więk-

szej liczbie funkcji 
mogą kosztować 
nawet około 4 tys. 
zł. 

(stop)

Fiskus nie przepuści
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCAGRABÓW

Damian 
Grabarczyk z 
używaną kasa 
fiskalna. Nowych 
już nie ma. W 
sklepie będą w 
połowie marca

Przy zakupie klient 
otrzyma teraz na 
rynku paragon 
fiskalny

Już teraz kupcy 
z miejskiego 
targowiska 
powinni 
posiadać kasy 
fiskalne

Biedronka zamiast Jeżyka? Prezes mówi o tolerancji

Mieszkańcy baraków skarżą się na 
warunki. Ciekawe, czy deklaracja 
prezesa „Kleksa” o dobrym 
sąsiedztwie przybliży lokatorów 
bloków i socjalnych budynków
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Gdy zadzwoniliśmy do wójta 
zapytać czemu wciąż zamknięty 
jest publiczny szalet, ten odesłał nas 
do... Gminnego Ośrodka Kultury. 

Brzmi groteskowo, ale wójt cał-
kiem serio tłumaczy przyczynę 
swojej decyzji.

- Chodzi o to, że pracowni-
ca, która wcześniej pracowała w 
szalecie stara się też o pracę jako 
sprzątaczka w ośrodku kultury. 
Dlatego dyrektor ośrodka zajmuje 
się również kwestią związaną z 
szaletem – tłumaczy Ryszard 
Kostrzewski, wójt Gra-
bowa. 

Ta argumentacja 
raczej dyrekto-
ra GOK-u nie 
przekonała. 
Szef ośrod-
k a  k u l -
tury nie 
wiedział 
jak zare-
agować 
na nasze 
pytanie 
o szalet 
publ icz-
ny.

- Napraw-
dę pan wójt 
przysłał pana 
w te j  sprawie 
do mnie – pytał 
zaskoczony Grzegorz 
Klimczak, szef Gminnego 
Ośrodka Kultury. - Przecież za 
szalet powinien odpowiadać 
Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Wprawdzie ta pani faktycznie 
będzie u nas niedługo pracować 
jako sprzątaczka (pieniądze na 
jej zatrudnienie daje łęczycki po-
średniak – przyp. aut.), ale to nie 
znaczy, że mam z tej przyczyny 
odpowiadać za publiczny szalet. 
Wcale nie jest powiedziane, że 
pani sprzątaczka będzie także 
zatrudniona w ramach swoich 
obowiązków w szalecie. Może się 
na to nie zgodzić. 

Ponownie w sprawie szaletu 
dzwonimy do wójta.

- Dla mnie ta sprawa wcale nie 
jest groteskowa – odpowiada R. Ko-

strzew-
ski. - Sza-

l e t  b ę d z i e 
oczywiście w kom-

petencji Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, ale dopiero po za-
kończeniu prac modernizacyjnych 
ryneczku. 

Dyrektor Klimczak, po naszej 
wizycie, udał się do wójta Gra-
bowa.

- Będę rozmawiał z wójtem, bo 
tak nie powinno być – usłyszeli-
śmy. 

Ryszard Kostrzewski zadzwonił 
do nas i poinformował jedynie, że 
szalet został zamknięty z powodu 
zimy. Nie chciał już komentować 
decyzji dotyczącej szaletu, który 
znalazł się w kompetencji ośrodka 
kultury. 

(stop)

Ponownie piszemy o kotłowni 
„Łęczycanki” i ponownie nie 
mamy dla naszych Czytelników 
wiadomości, co dalej i jaka 
jest decyzja rady nadzorczej 
w tej sprawie. Przypomnijmy, 
że tydzień temu prezes wy-
powiadał się, że decyzja ws. 
kotłowni przy ul. Konopnickiej 
na pewno zapadnie. Do dziś 
nie wiadomo, czy kotłownia 
zostanie zlikwidowana, czy 
też spółdzielnia zajmie się jej 
remontem. 
W ubiegłym tygodniu przed 
budynkiem spółdzielni miesz-
kaniowej spotkaliśmy moc-
no zdenerwowanego Marka 
Stasiaka, prezesa Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. 
- Myślałem, że porozmawiam 
z prezesem lub zastępcą o 
kotłowni – mówi szef PEC. 
- Nie zastałem pana Miodu-
chowskiego, ani pani Chodo-
rowskiej. To niepoważne. Ci 
państwo wiedzą, że decyzja 
w sprawie kotłowni powinna 
zostać już dawno podjęta.
- Nie umawiałem się w tym 
dniu z panem Stasiakiem – 
mówi Roman Mioduchowski, 
prezes SM „Łęczycanka”. - A 
jeżeli chodzi o naszą decy-
zję, to powinna zapaść w tym 
tygodniu.
Jak się dowiedzieliśmy w 
radzie nie wszyscy są za tym, 
aby spółdzielczą kotłownię re-
montować. Pojawiły się głosy, 
by kotłownia została zlikwido-
wana a w zamian remont sieci 
cieplnej wraz z budową przy 
blokach węzłów przeprowadzi-
ło Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej.

(stop)

Jadwiga Muchewicz,  była 
sekretarz Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Łęczycy, 
krytykuje obecne rządy w pla-
cówce. Jej zdaniem najbardziej 
bu lwersuje  fakt  zamyka n ia 

PKPS-u pod koniec każdego 
tygodnia. 

- Mnie zwolniono a pani z 
Kutna, którą przyjęto na moje 
miejsce, pracuje w Łęczycy tylko 
w poniedziałki i wtorki. W środy 
wraca do Kutna a w zastępstwie 
jest w Łęczycy nasza prezes, która 

notabene pracuje za darmo. W 
czwartki i piątki placówka jest 
zamknięta. Tak nie powinno być, 
bo przecież w PKPS jest sprzęt 
rehabilitacyjny. A jak ktoś będzie 
chciał go wypożyczyć akurat w 
dni, gdy placówka jest zamknię-
ta? Widać, że nic się nie zmieniło. 

Oszczędności są najważniejsze. Ja 
walczyłam o pieniądze dla opie-
kunek i za to zostałam zwolniona. 
Szkoda, że teraz nie ma nikogo w 
naszym zarządzie, kto wstawiłby 
się za ludźmi i walczył o ich godne 
pensje. 

(stop)

Serial z 
kotłownią 
trwa...
ŁĘCZYCA

GRABÓW

ŁĘCZYCA

W PKPS bez zmian

Ośrodek kultury 
odpowiada za szalet?

Po rozmowie 
z naszym 
dziennikarzem 
szef ośrodka 
kultury poszedł 
porozmawiać z 
wójtem

Grzegorz Klimczak, 
dyrektor GOK w 
Grabowie, był 
zaskoczony informacją, 
że odpowiada za 
publiczny szalet
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PIĄTEK

Zapomniany pałac spędza sen z 
oczu pobliskim właścicielom gospo-
darstw. Dlaczego? W ruinach zabyt-
kowego budynku 
zadomow i ł y 
się lisy, któ-
re urządzają 
s o b i e  p o -
lowania na 
kury. Straty 
są znaczne. 
G o s p o -
darze już 
wielo-

krotnie o problemie rozmawiali z 
wójtem. Czy mogą się spodziewać 
reakcji i dlaczego właściciel ruiny 
nic nie robi ze swoją podupadającą 
inwestycją?

Pałacowa ruina już z daleka rzuca 
się w oczy. Nic nie pozostało z jej 
dawnej świetności. Do kogo teraz 
należy?

- Do przedsiębiorcy z Łodzi. 
Sprzedałem mu pałac kilka lat temu 
– mówi Krzysztof Baras. - W ubie-
głym roku usłyszałem od niego, że 
szuka pieniędzy na remont. Nie 
wiem jaką podjął decyzję. 

Zupełnie inne wiadomości w 
sprawie „pałacu” przekazuje 
wójt Krzysztof Próchniewicz. 

- Też rozmawiałem z łódz-
kim biznesmenem o jego 
inwestycji. Przyznał mi się 
do tego, że chce sprzedać 
nieruchomość – słyszymy 
od wójta Świnic Warckich. 

Czy wójt wie o skargach 
okolicznych gospodarzy?

- Tak, ludzie przekazywali mi 
informacje o lisach, które urządzają 
sobie polowania na kury. Ale wła-
ściwie w tej sprawie niewiele mogę 
zrobić. Przecież nie mogę zlecić od-
powiednim służbom, aby weszły 
na prywatny teren.

Andrzej Wituła z Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi 
Świnickiej powiedział 
nam, że do urzędu, od-
nośnie lisów, wysłane 
zostało oficjalne pismo.

- Jest z nimi problem. 
Kiedyś widziałem jak 
lisy biegają nawet po 
dachu tej ruiny. Szko-
da, że pałac jest w 
takim stanie. Zanim 
został sprzedany należał 
do GS-u. Być może lepiej 
by było, aby obecny właściciel 
faktycznie sprzedał nieruchomość. 
Warta jest kogoś, kto o nią zadba. 

(stop)

Od 1 lipca gmina staje się 
właścicielem stałych odpadów 
komunalnych pochodzących 
od mieszkańców /nie dotyczy 
nieruchomości niezamieszka-
łych: sklepy, przedszkola, inne 
dz ia ła lności  gospodarcze/,  
- Stawka opłat y za gospo-

darowanie odpadami komu-
n a lny m i  z b i e r a ny m i  i  o d -
bieranymi w sposób niese-
lek tywny wynosi 10,00 zło-
t ych miesięcznie od osoby,  
- Stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny wynosi 6,00 
złotych miesięcznie od osoby,  
- Liczba osób zamieszkujących 
daną nieruchomość ustalana 
będzie na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy,  
- Deklaracje właściciele nieru-
chomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy obowiązani 
są  z łoż yć  do Wój ta  Gminy 
Piątek w terminie do 15 mar-

ca - dla pierwszej deklaracji, 
- Termin uiszczenia pierw-

szej opłaty upływa w dniu 31 
lipca 2013 r. i obejmuje okres 
od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 
2013 r. 

- Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uisz-
cza się gotówką w kasie Urzędu 
Gminy Piątek lub przelewem 
na rachunek bankowy Gminy 
Piątek o numerze 57 9029 
1023 0300 0244 2003 0003,  
- Właściciele nieruchomości 
wyposażają nieruchomość w 
pojemnik i  s łużące do zbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz utrzymują te pojemniki 
w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i tech-
nicznym. 

Info: UG Piątek

Nowe stawki za śmieci

Lisy 
w ruinach    
pałacu

ŚWINICE WARCKIE

Wójt Krzysztof 
Próchniewicz słyszał 
o lisach, które 
zadomowiły się w 
pałacowych ruinach

Były pałac 
popada 
w coraz 
większą 
ruinę

Krzysztof 
Baras sprzedał 
„pałac” 
biznesmenowi 
z Łodzi

r e k l a m a

• drewno kominkowe • dąb - 200 • olcha - 160

KAMYX
ul. Ozorkowskie Przedmieście 73 Łęczyca

ułożone drewno na palecie!
723-131-012
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W Centrum Konferencyjno Wystawienniczym 
Międzynarodowych Targów Łódzkich odbyły się 
targi turystyczne „Na Styku Kultur”. Powiat łęczycki 
prezentowany był na wspólnym stoisku Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Centralny ŁUK Turystyczny. 
Nasze stoisko zostało najlepiej ocenione wśród 
wystawców otrzymując I miejsce. Na stoisku ŁUK-u, 
zaprojektowanym wg koncepcji Andrzeja Wojtysiaka 
z Oberży Na Progu Tumu, znalazły się materiały 
promujące zabytki i szlaki turystyczne naszego 
terenu, potrawy tradycyjne, wędliny i inne przysmaki 

kuszące zainteresowanych i potencjalnych turystów.
Tekst i fot. leczycki.pl
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru 26: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi s taruszka 
do banku, podejmuje 
wszystkie pieniądze 
ze swojego konta i 
wychodzi z banku. 
Po kilku minutach 
wraca i całą kwo-
tę wpłaca na swój 
rachunek. Zdziwio-
ny pracownik banku 
pyta:
- Po co to pani było po-
trzebne?
- A, bo to z wami nigdy nic nie 
wiadomo. Musiałam przeliczyć...

• • •

Przychodzi pijak do lekarza i mówi:
- Boli mnie wątroba.
- A pija pan wódkę?

- Piję, ale to nie pomaga...

• • •

Kto to jest optymista?
To człowiek, który na cmentarzu zamiast krzyży widzi 

plusy.

• • •

Co robi traktor u fryzjera?
Warkocze...

• • •

Do zatłoczonej pijalni piwa wchodzi mężczyzna i widząc, 
że przy stoliku siedzi tylko jeden gość, 

zwraca się do niego:
- Czy to miejsce jest wolne?

Siedzący schyla się pod stolik i pyta leżącego na podłodze:
- Janek, będziesz jeszcze siedział?

Zalewajka z zasmażką
Składniki: 2 l bulionu warzywnego, 300 g ziemniaków, 
200 g boczku wędzonego, 300 ml zakwasu na żur, 1 ce-
bula, 200 g kiełbasy wędzonej, 100 g kiełbasy suszonej 
żywieckiej, 2-3 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskie-
go, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła, 50 ml oleju, sól, pieprz
Przygotowanie: Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Boczek i 
kiełbasę wędzoną pokrój w kostkę, kiełbasę suszoną pokrój 
w paseczki. Cebulę posiekaj. W garnku rozgrzej olej, dodaj 
boczek, po 3 minutach kiełbasę i smaż do lekkiego zrumie-
nienia. Dodaj cebulę, kiedy się zeszkli wlej bulion, dodaj liść 
laurowy, ziele angielskie i gotuj ok. 30 minut. Dodaj ziemnia-
ki, a po 15 minutach wlej żurek. Z masła i mąki przygotuj 
zasmażkę, to znaczy roztop w rondelku masło, dodaj mąkę i 
dokładnie wymieszaj nie dopuszczając do zrumienienia, do-
daj kilka łyżek zupy, ponownie dokładnie wymieszaj i dodaj 
do garnka z zupą. Zupę dopraw do smaku solą i pieprzem. 

Jaskółcze gniazda
Składniki: sznycle cielęce - 4 szt., szynka wędzo-
na - 4 plastry, jajo ugotowane na twardo - 4 szt., 
pasta sardelowa - 1 łyżeczka, mąka -1 łyżka, ma-
sło -1 łyżka, cebula duża -1 szt., smalec - 2 łyżki 
natka pietruszki, posiekana - 2-3 łyżki, bulion warzyw-

ny -1 szklanka, wino białe wytrawne – 1 kieliszek, sól, 
pieprz
Przygotowanie: Umyte i osuszone sznycle lekko rozbij 
tłuczkiem oraz posyp solą i pieprzem. Każdy z pla-
sterków szynki cienko posmaruj pastą sardelową, po 
czym ułóż je na mięsie, na wierzchu umieść obrane ze 
skorupki jajka, pozwijaj owiązane nitką ruloniki, które 
następnie obtocz w mące. Rozgrzej w rondlu łyżkę smal-

cu i zeszklij na nim drobno pokrojoną cebulę. Natomiast 
zrazy połóż na mocno rozgrzanym na patelni smalcu, 
dodaj masło i obsmaż ze wszystkich stron na złoty kolor. 
Następnie przełóż je do rondla, zalej gorącym bulionem 
i duś pod przykryciem przez 30-40 minut, skrapiając 
winem. Przed podaniem posyp natką. 

Ptasie mleczko
Składniki: mleko skondensowane - 2 szklanki, cukier - 2 
łyżki, galaretka owocowa różne smaki - 3 opakowania
Przygotowanie: Jedną galaretkę rozpuścić w szklan-
ce gorącej wody, wystudzić. Gdy galaretka zaczynie 
krzepnąć, ubić ją ze szklanką mleka, wylać do tortow-
nicy, odstawić do zastygnięcia. Tak samo przygotować 
drugą galaretkę innego koloru i wylać na poprzednią 
warstwę. Gdy zastygnie, zalać tężejącą trzecią gala-
retką przygotowaną według przepisu na opakowaniu. 
Wstawić do lodówki. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
• By urozmaicić smak kopytek, dodaj do masy ziem-
niaczanej trochę słodkiej suszonej papryki.
• Chcesz odgrzać ryż? Umieść go na sicie nad garn-
kiem z parującą wodą i delikatnie przemieszaj.
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Repertuar kina KDK

04 marzec
poniedziałek
17:00  Tajemnica
 Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

05 marzec
wtorek
17:00  Tajemnica
 Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

06 marzec
środa
17:00  Tajemnica 
 Westerplatte
 dramat

19:30  Podejrzani zakochani
 komedia

07 marzec
czwartek
Kino nieczynne!

08 marzec
piątek
18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

09 marzec
sobota
16:00  Kanadyjskie sukienki
 dramat

18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

10 marzec
niedziela

16:00  Kanadyjskie sukienki
 dramat

18:15  Dzień kobiet
 dramat

20:00  Poradnik   
 pozytywnego   
 myślenia
 komedia

W miesiącu marcu i kwiet-
niu zapraszamy chętne dzieci 
i młodzież od 10 do 19 r. 
życia wraz z nauczycielami 
na lekcję regionalną z wy-
korzystaniem prezentacji 
multimedialnej na temat róż-
nych postaci Diabła Boruty 
i legend z nim związanych.  
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt osobisty bądź te-
lefoniczny z Oddziałem dla 
Dzieci i Młodzieży MiPBP w 
Łęczycy przy ul. Zachodniej 
19, tel.: 24 388 11 88.

Wszystkich zainteresowa-
nych komiksem zapraszamy 
do Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Łę-
czycy przy ul. Konopnickiej 
11A do obejrzenia wystawy 
zatytułowanej „Komiks – 
literatura czy sztuka? Wy-
stawa dotyczy historii ko-
miksu – jak się zmieniał 
na przestrzeni lat. Można 
obejrzeć również ekspozycję 
komiksów w 4 grupach: „Ko-
miksy dla dzieci”, „Fantazy 
i fantastyka w komiksie”, 
„Sensacja w komiksie”, „Hi-
storia Polski w komiksie”.  
Wystawę komiksów można 
również obejrzeć w Filii Nr 
4 w Łęczycy przy ul. Ozor-
kowskie Przedmieście 6 c. 
Wystawy potrwają do końca 
kwietnia.

OSP zaprasza na akcję  
honorowego oddawania 
krwi, która odbędzie się w 
dniu 06.03.2013 r.  
w godzinach 11.00 – 13.00. 
Twoja krew może uratować  
komuś życie 

Kutnowski Dom Kultury i Studio Tańca Alibi ogłaszają nabór 
na balet, modern jazz i taniec współczesny. Ruszamy 4 marca. 
W tym dniu odbędą się darmowe lekcje pokazowe!

KDK zaprasza  na wystawę „Studenci Pracowni Technik Drzewo-
rytniczych i Książki Artystycznej ASP w Łodzi” do Galerii wysta-
wowej  w dniach 6 marca – 15 kwietnia 2013, g. 16.00 – 20.00. 
Wstęp wolny. Wernisaż wystawy 6 marca o godz. 18.00. 

Zajęcia są realizowane 
na poziomie “open”- może 
przyjść na nie każdy kto 
ma na to ochotę, bez wzglę-
du na predyspozycje. Nie 
potrzebujesz partnera, by 
nauczyć się tańczyć! Poczuj 
się seksownie! Jest to inten-
sywny trening taneczny dla 
kobiet chcących wyszaleć się 
na parkiecie w rytm gorącej 
muzyki! 

Cel zajęć:
- poznanie historii tańca 

oraz kroków
- aktywne spędzenie wol-

nego czasu
- odstresowanie się, wysza-

lenie w tańcu przy pozytyw-
nie wpływającej muzyce

- praca nad uelastycznie-
niem oraz wzmocnieniem 
ciała (brzuch, uda, pośladki, 
łydki)

- zrzucenie wielu zbędnych 
kilogramów

- poprawa kondycji fizycz-
nej

- nabranie na zapas pozy-
tywnej energii

- nabranie poczucia ko-
biecości oraz świadomości 
własnego ciała 

Instruktor: Joanna Zie-
lińska

ZAPISY: 723-319-518 - do 
godziny 15.00 

Zajęcia taneczne 
“dancehall tylko dla 
kobiet” 
KUTNO

ŁĘCZYCA

GRABÓW

Wójt Gminy Piątek informuje o rozpoczęciu konsultacji, 
na które zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi 
telekomunikacyjne na terenie Gminy Piątek. Przedmiotem 
konsultacji jest planowana realizacja projektu „Podłączeni - 
Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. 
Założenia konsultowanego projektu: Zapewnienie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s) 
mieszkańcom Gminy Piątek. 
W konsultacjach mogą wziąć udział operatorzy wpisani do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Wszystkie uwagi, postulaty u opinie dotyczące projektu należy 
zgłaszać w formie pisemnej na adres: Gmina Piątek, ul. Rynek 
16, 99-120 Piątek lub e-mailowej na adres: inform@ugpiatek.
pl w terminie do 6 marca 2013.

ZAPROSZENIE 
DO KONSULTACJI

Do biblioteki na 
Borutę i komiks

Wystawa studentów
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Wybraliśmy się do sklepów nie 
zabierając ze sobą wypchanego 
portfela. Przy sobie mieliśmy tylko 
złotówkę. Co za taką sumę można 
kupić?

Odwiedziliśmy sklepy spożyw-
cze, chemiczne, księgarnie a nawet 
sklep zoologiczny. 

- Za złotówkę mogę panu sprze-
dać małego batonika czekoladowe-
go, lizaka, kisiel, bułkę, pół chleba, 
pojedyncze owoce, na przykład 
jabłko czy też banana – wymie-
nia sprzedawczyni z jednego ze 
sklepów spożywczych w centrum 
miasta.

Ekspedientka nie była zaskoczona 
tym, że do sklepu przyszliśmy na 
zakupy z zaledwie jedną złotówką.

- To smutne, ale takich klientów 
nie brakuje. Szczególnie starsze oso-
by nie mają pieniędzy. Naprawdę 
robią zakupy z kartką w ręku i ku-
pują najtańsze artykuły – słyszymy 
od sprzedawczyni.

W oddalonym o kilka metrów 
spożywczaku za złotówkę sprze-
dawca oferuje nam napoje – wybór 
całkiem spory, od gazowanych 
poprzez wody mineralne i małe 
soczki. 

W chemicznym za złotówkę 
możemy kupić rolkę papieru toa-
letowego, jednorazową maszynkę 
do golenia, gąbkę, ściereczkę do 
zmywania, lateksowe rękawiczki 
jednorazowego użytku, pumeks, 
krochmal oraz szamponetki.  

Księgarnia oferuje tanie długopi-
sy, taśmę klejącą, pinezki i zszywki, 
zeszyty, zaproszenia. Natomiast w 
sklepie zoologicznym możemy za 
złotówkę kupić dla naszego czwo-
ronożnego przyjaciela przysmaki 
na sztuki lub suchą karmę na wagę.

Jak widać nie trzeba być krezu-
sem, aby z łęczyckich sklepów wyjść 
z wypchanymi torbami. 

(luk)

Ze złotówką w kieszeni
ŁĘCZYCA

Pierwsze takie warsztaty. Komiksowo w bibliotece
ŁĘCZYCA Prawie 30 uczniów wzięło udział 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łęczycy w nauce two-
rze- nia komiksu. 

P r o w a -
dzący 

warsztaty poprzez pokaz multime-
dialny pokazali różnorodne kon-
wencje komiksowe na przykładach 
prac wybranych artystów polskich 

i zagranicznych. Następnie 
uczestnicy warsztatów zapoznali 
się z treścią kilku legend 

o diable Borucie w celu wybrania 
jednej na podstawie której tworzyli 
komiks.

W kolejnej części warsztatów pro-
wadzący zaprezentowali różnorod-
ne techniki komiksowe: rysunek, 
malarstwo, fotografię, kompute-
rowy program graficzny po czym 
dzieci samodzielnie wykonywały 
ćwiczenia praktyczne polegające 
na stworzeniu wybranej postaci 
komiksowej. Warsztaty odbyły się 
w ramach projektu „Diabeł Boruta 
w komiksie”. 

Tekst i fot. MiPBP
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GOSTYNIN

GM. GÓRA 
ŚW. MAŁGORZATY

ŻYCHLIN

W Kwiatkówku kierowca re-
nault clio nie opanował pojazdu i 
uderzył bokiem auta w drzewo. Na 
miejsce szybko przyjechała karetka 
pogotowia, jednak potrzebna była 
pomoc strażaków w wydobyciu 
poszkodowanego z samochodu. 
Po przybyciu na miejsce strażacy 
odłączyli akumulator i przy użyciu 
narzędzi hydraulicznych wycięli 
blachę uwalniając kierowcę. Pod-
czas tych prac poszkodowany 
znajdował się cały czas pod opieką 
lekarza i ratowników medycznych z 
Zespołu Ratownictwa Medycznego. 
Cała akcja trwała ponad 2 godziny. 
Życiu poszkodowanego kierowcy 
nic nie zagraża.

Tekst i fot. KP PSP

Policjanci zatrzymali czterech 
mężczyzn, którzy kradli paliwo 
z cystern kolejowych. 

27 lutego około godziny 11.30 
policjanci z Komisariatu Policji w 
Żychlinie otrzymali informację od 
pracowników kolei, że w miejscowo-
ści Pniewo, gdzie stoi skład pociągu 
z cysternami wypełnionymi olejem 
napędowym, znajduje się grupa osób, 
których zachowanie może wskazy-
wać, że dokonują kradzieży paliwa. 
Na miejsce zdarzenia wysłane zo-
stały dwa patrole mundurowych 
z Żychlina. Policjanci zauważyli 
mężczyzn, którzy na widok stróżów 
prawa zaczęli uciekać. Grupa po 
krótkim pościgu została zatrzymana. 
Okazało się, że sprawcy po zerwaniu 
plomb zabezpieczających zawory 
wylewu paliwa, dokonali kradzieży 
oleju napędowego.  W rejonie miejsca 
zdarzenia policjanci ujawnili w po-

bliskich krzakach pięć beczek po 60 
litrów, wypełnionych skradzionym 
paliwem.

Trzech ze sprawców w wieku 20, 
27 i 49 lat to mieszkańcy Żychlina, 
czwarty zatrzymany to 51-letni 
mieszkaniec Pabianic, który okazał 
się osoba poszukiwaną do odbycia 

kary pozbawienia wolności. Cała 
czwórka odpowie za kradzież z 
włamaniem. Amatorom cudzego 
paliwa grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Policjanci nie wykluczają dal-
szych zatrzymań w tej sprawie.

Tekst i fot. KPP

W Sądzie Rejonowym w Kutnie 
rozpoczął się proces  23-letniego 
Roberta D. z Łęczycy, który jest 
oskarżony o dokonanie czynności 
seksualnej w postaci dotykania w 
miejscach intymnych i fizycznego 
znęcania się nad 3-letnią kutnianką. 

Do przestępstwa doszło w ubie-
głym roku, gdy mężczyzna sprawował 
opiekę nad dzieckiem swojej konku-
biny. Biegli psychiatrzy stwierdzili, 
że mężczyzna w chwili popełniania 
przestępstwa był poczytalny. Na-
tomiast obserwacja seksuologicz-
na wykazała, że oskarżony ma 
problemy ze swoją seksualnością. 
Oskarżony nie przyznaje się do 
winy. Mężczyźnie postawiono dwa 
zarzuty znęcania fizycznego i doko-
nania innych czynności seksualnych. 
Robertowi D. grozi kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że dramat rozegrał 
się na początku listopada ub. roku w 
jednej z kamienic przy ulicy Mickie-
wicza w Kutnie. Organy ścigania o 
tym, że dziewczynka została skrzyw-
dzona przez 23-latka powiadomiła 
matka dziecka.

(stop)

Policjanci z Gostynina za-
trzymali na gorącym uczyn-
ku popełnienia oszustwa 
30-latka działającego metodą 
“na wnuczka”. Do zatrzyma-
nia doszło tuż po informacji 
o próbie wyłudzenia, ponieważ 
pokrzywdzona nie dała się 
nabrać.
Policjanci po otrzymaniu zgło-
szenia o podejrzanej propozy-
cji przekazania pieniędzy na 
rzecz członka rodziny, który 
miał ulec wypadkowi podjęli 
próbę zatrzymania sprawcy 
oszustwa metodą określaną 
jako „na wnuczka”. Dzięki czuj-
ności kobiety i jej najbliższych, 
która odebrała telefon od męż-
czyzny proszącego o pieniądze 
w kwocie kilkunastu tysięcy 
złotych dla członka jej rodziny, 
policjanci mogli skutecznie 
zatrzymać sprawcę, gdy ten 
zgłosił się po gotówkę. Oszust 
podczas rozmowy telefonicz-
nej podawał się za znajomego 
członka rodziny, a także za 
policjanta, próbując sprawdzić 
czy pokrzywdzona zgłosiła 
sprawę na policję.
Zatrzymany to 30 -latek, miesz-
kaniec województwa łódzkie-
go. 
Za oszustwo grozi mu kara po-
zbawienia wolności do 8 lat.

Rozpoczął się proces pedofila

Pseudo-
wnuczek 
zatrzymany

Kradli paliwo z cystern kolejowych

Wystrzelił jak z procy. Niemal ściął słup
ŁĘCZYCA

P r z y  u l i c y  Oz orkowsk ie 
Przedmieście  jadący z nad-
mierną prędkością 170 km/h  
21 letni mieszkaniec powiatu 
łęczyckiego wypadł z drogi 
uderzając w znak, a następnie 
słup niemalże go ścinając. Po 
uderzeniu w słup samochód 
dachował,  częśc i  osobowej 
mazdy porozrzucane były w 
prom ien iu  k i l kud z ies ięc iu 

metrów. Kierowca wyszedł z 
wraku auta o własnych siłach 
i poczekał na lekarzy, którzy 
zabrali go do szpitala. Ude-
rzenie w słup spowodowało 
opuszczenie  kabli wysokiego 
napięcia tuż nad jezdnią , przez 
co przez kilka godzin ruch był 
utrudniony. Samochody cięża-
rowe kierowane były na objazd 
przez osiedle Waliszew.

Igor Przybysz

Clio uderzyło 
w drzewo. 
Kierowca 
uwięziony w 
samochodzie
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Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”

99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 2a

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

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
1 rok doświadczenia umiejętność szycia 
odzieży, znajomość obsługi  overlock i 

stębnówki
P.P.H.U. „HIT”

99 – 100 Łęczyca
ul. C.K. Norwida 6

tel. 605 111 531

Szwaczka
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność szycia odzieży, znajomość 

obsługi maszyny
P.P.H.U. „Elizabeth”
99 – 100 Łęczyca

ul. Górnicza 3
tel. 507 085 169

Konstruktor odzieży
Wykształcenie minimum podstawowe, 
umiejętność projektowania i konstrukcji 

odzieży,  minimum dwuletnie 
doświadczenie zawodowe

P.P.H.U. „Elizabeth”
99 – 100 Łęczyca

ul. Górnicza 3
tel. 507 085 169

Blacharz/lakiernik 
samochodowy

Chęć do pracy oraz doświadczenie w 
wykonywaniu wspomnianego zawodu, 
zadaniem pracownika będzie naprawa 

sprzętu ogrodniczego
P.H.U. „ROLBUD”

99 – 140 Świnice Warckie
ul. Szkolna 22a
tel. 609 223 040 

Elektromechanik
Wykształcenie średnie lub wyższe 

(elektryka, mechanika), minimum rok 
doświadczenie na podobnym stanowisku, 

znajomość rysunku technicznego i 
umiejętność czytania schematów, wiedza 
z zakresu mechaniki, uprawnienia SEP do 

1kv, gotowość do pracy zmianowej
HTL – Strefa S.A.
99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21h
tel. 24/721 92 02

e-mail: sekretariat.le@htl-strefa.pl

Inżynier ds. utrzymania ruchu
Wykształcenie wyższe techniczne, 
umiejętność diagnozowania oraz 

usuwania usterek mechanicznych, 
uprawnienia SEP do 1 kv (do 20 kv będzie 
dodatkowym atutem) i elektryczne, mile 

widziane doświadczenie

Schraner Polska Sp. z o.o.
99 – 100 Łęczyca

ul. Lotnicza 21
tel. 24/721 02 27

Doradca klienta
Wykształcenie średnie, umiejętności 

interpersonalne i  negocjacyjne, inicjatywa 
w działaniu, prawo jazdy kat. B, biegła 
obsługa pakietu MS Office, znajomość 
języka angielskiego lub niemieckiego, 

mile widziane doświadczenie
Schraner Polska Sp. z o.o.

99 – 100 Łęczyca
ul. Lotnicza 21

tel. 24/721 02 27

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, mile widziana 

umiejętność obsługi kasy fiskalnej
MEVIS s.c.

85 – 331 Bydgoszcz
ul. ST. Bydgoscy 8A

zgłoszenia: mevis10@wp.pl
(praca na terenie Łęczycy)

Oferty pracy  dla 
osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności:

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe, pracownik 
odpowiedzialny będzie za utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach
P.U. „ROKA”

91 – 065 Łódź
ul. Ogrodowa  28B

tel. 42/634 78 80 

Oferty pracy – zamknięte:
Prasowaczka

Wymagane 3 lata doświadczenia w 
zawodzie, do obowiązków pracownika 

należeć będzie prasowanie odzieży 
damskiej

P.P.H. „MARIA MAGDALENA”
99 – 100 Łęczyca
ul. Sienkiewicza 5
tel. 24/721 20 32

Ofert staży:
Przewodnik turystyczny

Wykształcenie średnie, komunikatywność,  
staż polegał będzie na oprowadzaniu 
turystów, monitoringu pomieszczeń, 
otwieraniu i zamykaniu kościoła oraz 

przybliżaniu jego historii.
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie humanistyczne 

lub techniczne, prawo jazdy kat. B, dobra 
obsługa komputera

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Kandydata powinien wyróżniać się 

uczciwością pracowitością oraz 
sumiennością – odpowiedzialny będzie 

za obsługę kasy fiskalnej, lottomatu, 
komputera oraz sprzedaż towaru

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie minimum zasadnicze, 

stażysta odpowiedzialny będzie za 
obsługę klientów oraz obsługę kasy 

fiskalnej
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Pracownik produkcyjny
Wykształcenie średnie lub zawodowe, 

zdolności manualne
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie zasadnicze lub średnie, 

obsługa kasy fiskalnej, książeczka 
sanepid

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Magazynier
Wykształcenie minimum średnie, 

badania epidemiologiczno – sanitarne 
, do obowiązków stażysty należeć 

będzie przyjmowanie towaru i realizacja 
zamówień

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Do obowiązków stażysty należeć 

będzie obsługa klienta, kasy fiskalnej 
oraz zamawianie i przyjmowanie 

towaru
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Pomocnik muzealny
Wykształcenie minimum podstawowe, 

umiejętność dokładnego sprzątania, 
kultura osobista, punktualność, 

zdolności manualne, dobry stan zdrowia 
psychicznego i fizycznego

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Wychowawca
Wykształcenie wyższe lub w trakcie 

studiów pedagogicznych, do 
obowiązków stażysty należeć będzie 

przygotowanie planu pracy i jego 
realizacja

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Opiekun
Aktualna książeczka zdrowia 

oraz badania na nosicielstwo, do 
obowiązków stażysty należeć będzie 

karmienie, kąpanie oraz pomoc 
przy codziennych czynnościach 

mieszkańców
Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, stażysta 

odpowiedzialny będzie za sprzedaż 
towarów i obsługę kasy fiskalnej

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

Kierowca 
samochodu osobowego

Prawo jazdy kat. B, stażysta 
odpowiedzialny będzie za 

przygotowywanie i rozwożenie pizzy oraz 
prace porządkowe

Informacja pok. nr 1 lub nr 2

OGŁOSZENIA

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

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

• sprzedawca-fakturzysta 
środków ochrony roślin 
• sprzedawca 
• murarz  
• kucharz
• przedstawiciel handlowy
• mechanik pojazdów ciężarowych

• doradca serwisowy
• główny księgowy 
• robotnik drogowy-brukarz
• kierowca kat. C+E 
• monter instalacji 
wodno-kanalizacyjnej 
• Pracownik gorzelni  

• kierowca CE-kraj  
• specjalista d/s zakupów
• specjalista d/s logistyki
• mechanik 
• specjalista operator prasy 
• programista PHP/JS/MS SQL

Sprzedam mieszkanie I 
piętro 54m2 rozkładowe 
605-260-244 

Wynajmę lokal biurowo-
usługowy 30m2 I piętro, 
w Łęczycy, ul. Poznańska 
5, okna od ulicy, wysoki 
standard. Tel: 606-784-696

Wyróżnij się z AVON !
Zostań konsultantką 
AVON i kupuj kosmetyki 
nawet do 40% taniej.
W katalogu 4 przy 
zamówieniu za min. 200 
zł modny różowy zegarek           
w prezencie.  Tel. 607-
908-531

Pranie dywanów, kanap, 
narożników pokojowych 
i kuchennych, wersalek 
tapicerek samochodowych. 
Łęczyca tel: 503-107-793

Sprzedam mieszkanie 
w Łęczycy, 2 pokojowe 
z łazienką i aneksem 
kuchennym- do 
zamieszkania bez 
większych nakładów 
finansowych, blok 
ocieplony, nowa instalacja 
centralnego ogrzewania. 
36,30 m2  piętro I. tel: 602 
235 410

Sprzedam siewnik 
poznaniak w bardzo 
dobrym stanie założone 
koryto nowego typu, nowe 
rurki i nowe groty tel: 609 
770 769 

Sprzedam zbiornik do 
mleka 700 litrowy z 2001 
roku, firmy DeLawal, stan 
bardzo dobry. Telefon: 603 
753488

Sprzedam prasę sipma 
z224/1 w bardzo dobrym 
stanie prasa działa w 100%,  
garażowana. Tel: 697 924 
186

Sprzedam siano, w małych 
kostkach , tel: 663-919-612

Sprzedam siano ze stodoły 
około 60 bel ładne suche, 
bela120x120. tel: 605 645 310

Sprzedam śrutownik 
bijakowy w dobrym stanie 
technicznym, 669 960 455

Sprzedam kombajn Anna 
stan dobry, rok 1988 tel: 
724 108 437

Sprzedam telewizor 
Panasonic viera TX-
32LX80P tel. 507 167 959

Sprzedam gołębie m otyle 
warszawskie para. Tel: 601 
724 493

Posiadam do sprzedania 
kombajn zbożowy Bizon 
Z040.Maszyna w ciągłej 
eksploatacji. Części, które 
wymagały remontu były 
wymieniane na nowe, 
garażowany, stan dobry. 
Tel. 513-052-412

Sprzedam ciągnik , stan 
dobry, zarejestrowany w 
kraju. Tel. 722 044 371

Sprzedam siatkę na ryby, 
dł 100 cm, szer.70 cm. Tel: 
790-307-620

Sprzedam ładne koła 
do seicento wraz z 
oponkami 165/55/13 wraz 
z kompletem śrub. Tel: 603 
255 954

Mam do sprzedania Zetora 
7011 rok produkcji 84 rok 
posiada wałek 540/1000 w 
oryginale, tel. 664 780 052
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Drukarnia Łódź

SPORT

Górnik Łęczyca - Orzeł Parzę-
czew 3-2 (2-2)
 
Bramki dla Górnika zdobyli - dwie 
Woźniak oraz z rzutu wolnego 
Laskowski

Górnik: Brzeziński - Witak, Maśliń-
ski, Żemigała, Michałowski, Kierus, 
Laskowski, Karasiński, Olczak, Pał-
czyński, Woźniak
Na zmiany wchodzili Żemigała A., 
Pielesiak, Ferszt, Kubiak, zawodnik 
testowany

n

Z wielką pompą otwarto dwa 
nowe kompleksy boisk sporto-
wych. Zjechały się władze po-
wiatowe, miejskie i gminne. W 
uroczystościach uczestniczyli też 
byli sportowcy. 

Przyjechał m.in. syn znanego 
trenera reprezentacji Polski, Dariusz 
Górski. Uroczystości rozpoczęły się w 
Piątku, następnie uczestnicy udali się 
do Góry św. Małgorzaty. Świętowanie 
urozmaicali uczniowie ze szkół z 
terenu gmin w specjalnie przygoto-
wanych występach artystycznych. 

Uroczystość zamknął mecz towarzy-
ski rozegrany przez drużyny szkolne 
z obu placówek. Nie zapomniano  

o starszych uczestni-
kach, którzy mogli 
spróbować swoich 
umiejętności w wy-
konywaniu rzutów 
rożnych. Honorowym 
strzelcem na bram-
kę został Włodzimierz 
Frankowski – wójt gminy 
Góra św. Małgorzaty.  Każ-
dy Orlik składa się z boiska 
do piłki nożnej, boiska wie-
lofunkcyjnego do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę, a także budynku 
sanitarno-szatniowego. Dodatkowo 
zagospodarowano otaczający teren 
i wykonano oświetlenie komplek-

su. Bu-
dowa jed-

nego obiektu 
to koszt około 1,1 mln złotych. 

Krzysztof Kochański

Udział w turnieju wzięło 10 drużyn, które stoczyły zaciętą, pełną emocji 
i trzymającą w napięciu do ostatniej chwili walkę. Tegorocznym trium-
fatorem została drużyna Torex Janowice. W finałowym boju wygrała 
z zespołem Warriors Piątek 3:1. Pokonane w półfinałach drużyny 
ubiegłorocznego zwycięzcy - Zjazdowej Łódź i Filter Service ze Zgierza 
(obie uległy finalistom dopiero po serii rzutów karnych) rozegrały mecz 
o 3 miejsce. Zwycięsko wyszła z tej potyczki drużyna Filter Service.  
Miejsca 5-10 zajęły ex aequo: Victoria Bielawy, Drinkersi, Święci, OSP 
Goślub-Janowice, OSP Janków oraz Oldboy Malina. Tytuł najlepszego 
strzelca wywalczył Patryk Pietrasiak z drużyny Filter Service, zaś 
najlepszym bramkarzem wybrano Arkadiusza Cegiełko z zespołu 
Torex Janowice. 

Tekst i fot. UG Piątek

Magia Wembley i legendarnych 
pojedynków Anglii z Polską czeka 
na zwycięzców piłkarskiego Turnieju 
„Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”, którego organizatorem 
jest Polski Związek Piłki Nożnej, a 
sponsorem firma Tymbark. Właśnie 
wystartowały zapisy do XIII edycji 
rozgrywek. Do udziału w turnieju 
mogą zgłaszać się również drużyny 
do lat 10 skompletowane z powiatu 

łęczyckiego. Zapisy do końca marca. 
Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Chrapla – osoba odpo-
wiedzialna za Turniej z firmy Tym-
bark, adres e-mail: turniej@tymbark.
com, tel. 33 870 81 03
Magdalena Urbańska - osoba od-
powiedzialna za Turniej z ramienia 
PZPN: adres e-mail: magdalena.
urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41

Mecz towarzyski
ŁĘCZYCA

Z podwórka na stadion

X JUBILEUSZOWY 
HALOWY TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY PIĄTEK

W powiecie kolejne 
Orliki. Tym razem 
w Górze Św. 
Małgorzaty i Piątku
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RENAULT LAGUNA 2.0 16V 135 KM 2006 ROK, 100% BEZWYPAD-
KOWA, AUTO ZADBANE, NIE WYMAGA ABSOLUTNIE ŻADNEGO 
WKŁADU FINANSOWEGO, PRZEBIEG 100% ORYGINALNY 159000 
KM, WYPOSAŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, KLIMATYZACJA AU-
TOMATYCZNA, CENTRALNY ZAMEK, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, 
KOMPUTER, CZUJNIK DESZCZU, ESP, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, 
ABS, PODUSZKI POWIETRZNE, IMMOBILISER, TEMPOMAT., CENA 
18900 ZŁ PO OPŁATACH, PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI.

RENAULT ESPACE 1.9 DCI 120 KM 2006 ROK, 100% BEZWYPADKO-
WE, AUTO ZADBANE, NIE WYMAGA ABSOLUTNIE ŻADNEGO WKŁADU 
FINANSOWEGO, PRZEBIEG 100% ORYGINALNY 200100 KM, WYPOSA-
ŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, 
CENTRALNY ZAMEK, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, KOMPUTER, 
CZUJNIK DESZCZU, ESP, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, ABS, PODUSZKI 
POWIETRZNE, IMMOBILISER, TEMPOMAT. CENA 20500 PO OPŁATACH, 
PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI.

RENAULT LAGUNA 1.8 16V 122 KM 2001 ROK, 100% BEZWYPAD-
KOWE, AUTO ZADBANE, NIE WYMAGA ABSOLUTNIE ŻADNEGO 
WKŁADU FINANSOWEGO, PRZEBIEG 100% ORYGINALNY 159000 
KM, WYPOSAŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, KLIMATYZACJA AU-
TOMATYCZNA, CENTRALNY ZAMEK, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, 
KOMPUTER, CZUJNIK DESZCZU, ESP, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, 
ABS, PODUSZKI POWIETRZNE, IMMOBILISER, TEMPOMAT, ALU-
FELGI, SKÓRZANA TAPICERKA. CENA 10900 ZŁ PO OPŁATACH, 
PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI.

FIAT DUCATO 2.3 JTD 110 KM 2002/2003 ROK, PRZEBIEG 100% 
ORYGINALNY 213000 KM, AUTO W BARDZO DOBRYM STANIE, 
PRZYGOTOWANY DO PRACY, 1600 KG ŁADOWNOŚCI, WYPOSA-
ŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, CENTRALNY ZAMEK, ABS. CENA 
14500 PO OPŁATACH, PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI.

OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 KM 2007 ROK, 100% BEZWYPADKOWY, 
AUTO ZADBANE, NIE WYMAGA ABSOLUTNIE ŻADNEGO WKŁADU FI-
NANSOWEGO, PRZEBIEG 100% ORYGINALNY 129000 KM, WYPOSAŻENIE: 
EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, CENTRALNY 
ZAMEK, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, KOMPUTER, CZUJNIK DESZCZU, 
ESP, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, ABS, PODUSZKI POWIETRZNE, IMMO-
BILISER, TEMPOMAT, PAKIET CHROM, NAWIGACJA. CENA 23500 ZŁ PO 
OPŁATACH, PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI. GWARANCJA!!!

RENAULT MASTER MAX L4H3 2.5 DCI 120 KM 2008 ROK, PRZEBIEG 
100% ORYGINALNY 205000 KM, AUTO W BARDZO DOBRYM STANIE, 
PRZYGOTOWANY DO PRACY, WYPOSAŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTER-
KA, CENTRALNY ZAMEK, RADIO, ABS. CENA 33500 PO OPŁATACH, 
PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI. GWARANCJA!!!

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 KM 2009 ROK, 100% BEZWYPADKO-
WE, AUTO ZADBANE, NIE WYMAGA ABSOLUTNIE ŻADNEGO WKŁADU 
FINANSOWEGO, PRZEBIEG 100% ORYGINALNY 145000 KM, WYPOSA-
ŻENIE: EL. SZYBY, EL. LUSTERKA, KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, 
CENTRALNY ZAMEK, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, KOMPUTER, 
CZUJNIK DESZCZU, ESP, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, ABS, PODUSZKI 
POWIETRZNE, IMMOBILISER, TEMPOMAT, NAWIGACJA. CENA 31500 
PO OPŁATACH, PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI. GWARANCJA!!!

RENAULT MASTER MAX L3H2 2.5 DCI 120 KM 2006 ROK, PRZEBIEG 
100% ORYGINALNY 160000 KM, AUTO W BARDZO DOBRYM STANIE, 
PRZYGOTOWANY DO PRACY, CENA 27500 PO OPŁATACH, PRZYGO-
TOWANY DO REJESTRACJI. GWARANCJA!!!

AUTA 100% BEZWYPADKOWE! • NAJLEPSZE AUTA I NAJNIŻSZE CENY! • GWARANCJE NA AUTA!
PRZYJEDŹ I KUP PEWNE AUTO! • W OFERCIE POSIADAMY WIĘCEJ AUT!

tel. 725 861 783 lub tel. 695 993 909

AUTO-KOMIS SIERPÓW ZAPRASZA!


