
113 MAJA 2013
Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Nowy 
Tygodnik 
Regionalny

Poniedziałek, 13  MAJA 2013 • numer 36/2013 ISSN 2299-3703      nr indeksu 286311

str. 11

telewidzPROGRAM TELEWIZYJNY

IS
SN

 2
08

1-
53

60
   

DA
TA

 W
YD

AN
IA

: 1
3.

05
.2

01
3 

nu
m

er
 2

0 
(1

52
)

17.05.–23.05.2013

fo
t. 

AT
M

 G
RU

PA
/G

rz
eg

or
z 

G
oł

ęb
io

w
sk

i

anioły i demony
pon | 20.00 POLSAT

miasto ślepców
wt | 21.20 TVP 1

kto zwycięży w finale?
„the voice of poland ”
sob | 20.05 TVP 2

rozrywka
Bohater stumilowego lasu
„prosiaczek i przyjaciele”
sob | 8.35 POLSAT

familijny

Czy Marysia
rozstanie się 
z Hubertem?

aneta zając

„pierwsza miłość”
pon–pt | 18.00 POLSAT

01_okl Telewidz 20_Layout 1  5/8/13  11:13 AM  Strona 1

R
a

ze
m

  
z 

R
ep

or
te

re
m

P
ro

g
ra

m
 T

V

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

Wójt Daszyny kontra wójt 
Grabowa. O co poszło i 
dlaczego sprawa znalazła 
swój finał w sądzie?

Z widokiem na mur

str. 7

w tym 8% VAT

Gastronomia pod chmurką Lokatorski spór o koty

str. 5 str. 12

 str.7

„Kradną nawet księża” 
- mówi 
ochroniarz 
z Biedronki

str.3

Seks bez 
     tajemnic

U młodych burza hormonów. Dowiedzieliśmy się, że prezerwatywy kupują 
12- i 13-letni chłopcy. W tym samym wieku dziewczynki pytają w aptekach 
o testy ciążowe. Starzy mieszkańcy swoje libido wzmacniają afrodyzjakami. 
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Na stronie urzędu miasta, jak 
do tej pory, jest jedynie aktualne 
oświadczenie majątkowe burmi-
strza Andrzeja Olszewskiego. Ile 
zarobił włodarz w ubiegłym roku?

Wynagrodzenie ze stosunku 
pracy, to prawie 133 tys. złotych. 
Burmistrz jeździ saabem z 2005 r., 
który wycenił na ok. 20 tys. zł. A. 
Olszewski w banku trzyma ponad 
13 tys. zł. Burmistrz jest współwła-
ścicielem domu (320 mkw), wartego 
450 tys. zł. Ma także mieszkanie (51 
mkw) o wartości 150 tys. zł oraz 
gospodarstwo rolne (2,25 ha) – wy-
cenione na 25 tys. złotych. 

(stop)

Maturzyści, z którymi rozma-
wialiśmy, twierdzą, że zadania nie 
były aż tak trudne. Przypomnijmy, 
że młodzież najpierw przystąpiła 
do egzaminu pisemnego z języka 
polskiego, później była matematyka 
i język obcy. 

W ubiegły wtorek punktualnie o 
godz. 9 do pisemnego egzaminu z 
języka polskiego przystąpiło prawie 400 
uczniów z powiatu łęczyckiego. Wielu 
traktowało pierwszy dzień matur jak 
rozgrzewkę. Uczniowie wiedzą, że 
jeszcze wiele przed nimi. Oprócz j. 
Polskiego, matematyki i jęz. obcego 
trzeba jeszcze zdać dwa egzaminy 
ustne – z języka polskiego w formie 
prezentacji oraz z jęz. obcego, tego 
samego, co pisemnie. Trzeba zdobyć 
co najmniej 30 procent możliwych do 
uzyskania punktów. Kto chce wybiera 
przedmioty dodatkowe – maksymal-
nie sześć – pod kątem studiów. 

Karolina, którą spotkaliśmy tuż po 
egzaminie z matematyki, miała zado-
woloną minę.

- Obawiałam się, że będzie zdecydo-
wanie trudniej. Tym bardziej, że ma-

tematyka nie jest moją najmocniejszą 
stroną – usłyszeliśmy od maturzystki 
z LO w Łęczycy. 

Podobnie optymistycznie wypo-
wiadał się Grzegorz.

- Nie było dla mnie trudnego zada-
nia. Wszystko rozwiązałem w godzinę. 

Maturzyści – oczywiście oprócz na-
uki – mają swoje sprawdzone sposoby 
na końcowy sukces. Co zapewnić ma 
powodzenie?

- Trzeba włożyć czerwoną bieliznę, 
koniecznie tę samą co na studniówce 
– mówi z uśmiechem Ewelina. - Nie 
można iść do fryzjera, bo ze skróce-
niem włosów skraca się rozum. Trzeba 
zabrać ze sobą amulet, dostać kopniaka 
na szczęście od bliskiej osoby.

Matury pisemne i ustne potrwają do 
28 maja. Wyniki 28 czerwca.

(red)

Zdaniem Zenona Koperkiewicza, 
po naszym ubiegłotygodniowym 
artykule, przewodniczący Rady 
Miasta straszył go sądem.

Zacytowana została moja wy-
powiedź w Reporterze, w której 
krytykuję bezczynność niektórych 
radnych. Nazywam ich darmo-
zjadami i nie wycofuję się z tych 
słów. Mam prawo do swojej oceny. 
Bulwersujące jest to, że straszy się 
mnie sądem. Na wszystkie pytania 
przewodniczącego mam zamiar 
odpowiedzieć pisemnie – mówi Z. 
Koperkiewicz.

Podczas niedawnej sesji bur-
mistrz mówił o spotkaniach w 
sprawie gospodarki odpadami w 
Kutnie, zakończonych rozmowach z 
urzędem ds. energetyki, możliwości 
zastosowań energii hybrydowej na 
osiedlach łęczyckich, podpisanej 
umowie na konserwację oświetle-
nia w mieście. 

Trwają przygotowania do dwu-

dniowej konferencji na temat ma-
łych miast polskich - rozwój czy 
zagrożenie? Spotkania odbędą się 
16 maja w Łęczycy, tematem będzie 
polityka miejska i finansowa.

Pieniądze z nadwyżki budżeto-
wej mają zostać przeznaczone na 
naprawę m.in. ul. Konopnickiej a 
także ul. Szkolnej.

(red)

Ile zarobił burmistrz?
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Sesja miejska: przewodniczący straszy 
radnego?

Maturalne egzaminy potrwają 
do 28 maja

W czasie matur zaczęły kwitnąć 

kasztany

Maturzyści powiedzieli nam, 

że egzaminy nie były trudne
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Myślą o tym młodzi i starzy. 
Co jednak, gdy pojawiają się 
problemy z udanym seksem? 
Systematycznie rośnie liczba 
osób kupujących pigułki miłości. 
W łęczyckich aptekach nie ma 
dnia, by nie sprzedawane były 

leki na potencje. Także 
w sklepie zielarskim 
nie brakuje amatorów 
erotycznych wspoma-
gaczy. 

Według oficjalnych 
danych prawie 30 pro-
cent Polaków narzeka 
na zbyt mały popęd 
seksualny. Coraz 
więcej frustracji w 
zagonionym 
ż y c i u 
niesie 
z a 

s o b ą 
c o r a z 
więcej nie-
powod z eń 
seksualnych. 
Na rynku 
jest wiele 
dostępnych 
afrodyzja-

ków. Mieszkańcy korzystają z 
ofert nie tylko aptek, sklepów 
zielarskich, ale także z propozycji 
internetowych. Dowiedzieliśmy 
się, że najstarsi amatorzy takich 
wspomagaczy skończyli już 70-tkę. 

W sklepie zielarskim natural-
nych afrodyzjaków nie brakuje. 
Przyjemność ze współżycia zapew-

n i ć  m oż e 
popularny 
ż e ń - s z e ń 
lub lubczyk. 

-  N a s i 
klienci bar-
dzo często 

kupują przy-
wrotnika po-
spolitego i rośli-

nę muira 
puama, 

zwa-
n ą 

d r z e -
w e m 

potencji – mówi Grażyna Bar-
tosik, właścicielka. - Libido na 
pewno wzmocnią jagody jałowca 
brazylijskiego, liść Damiana, owoc 
palmy sabal, korzeń maca. Warto 
również pić sok z selera. Chętnie 
są też kupowane tabletki: libidin 
i erotic. 

NAJSTARSI 
PRZEKROCZYLI 70.
Już dawno minęły czasy, gdy 

wstyd było zapytać o specyfiki na 
potencję. W sklepie zielarskim sys-
tematycznie pojawiają się seniorzy, 
którzy kupują zioła wzmacniające 
libido. Są uśmiechnięci, sypią jak 
z rękawa kawałami.

- Niektórzy z nich z pewnością 
przekroczyli siedemdziesiątkę – 
słyszymy od pani Grażyny. - Czasy 
się zmieniają. Kiedyś było nie do 
pomyślenia, by emeryt myślał 
jeszcze o seksie. Teraz to norma. 

Jak się dowiedzieliśmy zmiany 
nastąpiły również w zachowaniu 
klientów, którzy pytając o medy-

kamenty na potencję wcale nie 
są zażenowani, czy skrępowani. 
Afrodyzjaki kupują nie tylko 
panowie.

- Zaglądają również do nas 
panie – mówi właścicielka sklepu 
zielarskiego. - Z reguły to zadbane 
kobiety w średnim wieku. Oczy-
wiście nie brakuje specyfików 
zwiększających damskie libido. 

Niepokoi fakt, że do sklepu 
zielarskiego w poszukiwaniu po-
dobnych preparatów przychodzą 
także osoby, które nie mają jesz-

cze trzydziestu lat. Zagonieni, 
zapracowani i zestresowani 
młodzi ludzie coraz częściej 
sięgają po leki na potencję.

Grażyna Bartosik powiedzia-
ła nam, że wiosną przybywa 

klientów poszukujących erotycz-
nych wspomagaczy. Praktycznie 
nie ma dnia, by taki klient nie 
zajrzał do zielarskiego. Podobnie 

jest w łęczyckich aptekach. 
- Asortyment leków poprawia-

jących potencję jest duży. Najbar-
dziej popularna na receptę jest 
Viagra a bez recepty można kupić 
Permen, Vitasteron, Braveran. 
Kobiety najczęściej kupują tabletki 
Stimea – mówi Joanna Sudomir, 

kierownik jednej z aptek w cen-
trum miasta. 

- Wzrasta liczba osób wspierają-
cych się takimi preparatami – do-
daje farmaceutka Monika Pawlak. 

DRUGA STRONA MEDALU 
– SEKS MAŁOLATÓW
W aptekach mówią o nieletnich, 

którzy coraz wcześniej rozpoczy-
nają współżycie seksualne. Star-
szym mieszkańcom na 
pewno trudno 
jest w to uwie-
rzyć, ale oka-
zuje się, że po 
prezerwatywy 
przychodzą 
bardzo młodzi 
chłopcy.

- Tak na oko 
mają 12-13 lat. 
Z pewnością w 
głosie proszą o 

komplet prezerwatyw. Widać, że 
są z tego powodu dumni. Czują 
się dorośli, choć mają jeszcze mleko 
pod nosem – mówi farmaceutka 
Renata Gralak. - Z doświadczenia 
mogę także powiedzieć, że wiek 
inicjacji seksualnej znacznie się 
obniżył. Niedawno do apteki przy-
szły bardzo młode dziewczyny, 
które poprosiły o testy ciążowe. 
Nie były wcale zażenowane. 

Niektórzy mieszkańcy krytyku-
ją seksualną rewolucję. 

- Dla mnie to chore, że stare 
dziady chodzą kupować jakieś leki 
na potencję – mówi pani Barbara, 
którą spotkaliśmy na pl. Kościusz-
ki. - Wszystko ma swój czas. Ten 
świat przewrócił się do góry noga-
mi. Dziadki myślą o seksie, dzieci 
zachodzą w ciążę. Nie mogę tego 
zrozumieć. 

Psycholodzy nie mają wątpli-
wości. Żyjemy w świecie młodzie-
żowym. Niejako obowiązkowo 
należy prezentować się w stylu 
młodzieńczym. Pozowanie na 
wiecznie młodych stało się nie-
zwykle modne. Mamy również 
do czynienia ze zjawiskiem zbyt 
szybkiej dorosłości dzieci. Stąd 
też coraz częstsze ciąże nastolatek. 
Nawet oficjalne dane pokazują, iż 
dziewczynki w wieku dwunastu, 
trzynastu lat rodzą już dzieci! 

(stop)

Różne oblicza pożądania
ŁĘCZYCA

Grażyna Bartosik, 
właścicielka sklepu 

zielarskiego, 
z preparatami 
zwiększającymi libido

W łęczyckich aptekach również w ofercie są 

„pigułki miłości”

Dowiedzieliśmy się, że po prezerwatywy do aptek 

zaglądają 12- i 13-letni chłopcy
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W urzędzie gminy odbyło się 
spotkanie dotyczące plano-
wanych prac termomoder-
nizacyjnych czterech remiz 
strażackich. 
- Na pierwszy ogień pójdzie 
remiza we wsi Rzętków – 
mówi wójt Zbigniew Wojtera. 
- OSP zostanie rozbudowana 
i docieplona. Koszt tych prac, 
to mniej więcej 150 tys. zło-
tych. W planach na ten rok są 
też remonty remiz we wsiach 
Krężelewice, Stary Sławoszew, 
Nowa Żelazna. Na każdą z 
tych remiz zostanie wydane 
od 100 do 150 tys. złotych.

(stop)

Stare opony, gruz, szmaty, 
odpady budowlane i inne 
śmieci od kilku lat składowa-
ne są w pobliżu ogródków 
działkowych i bloków po-
górniczych. Wójt Zbigniew 
Wojtera mówi dość.
- Wszystkie nieczystości nie-
długo zostaną stamtąd wy-
wiezione. Też mam informa-
cje o tym, że w tym miejscu 
powstało dzikie wysypisko. 
Teren zostanie ogrodzony. 
Postawimy również tablice 
ostrzegające przed nielegal-
nym składowaniem śmieci – 
zapewnia wójt. 

(stop)

9-latek, który niedawno przy-
szedł do lokalnego dentysty, miał 
do usunięcia aż 12 zębów.  

- Fatalnie to wygląda. Od naj-
młodszych lat dzieci nie są uczo-
ne higieny jamy ustnej, mają złe 
nawyki żywieniowe, jedzą dużo 
słodyczy – mówi stomatolog Paweł 
Kulhawczuk.

Choć gabinet stomatologiczny 
jest dobrze wyposażony, pacjentów 
brak. Dentysta powiedział nam, że 
pacjenci odwiedzają go z reguły 
tylko wówczas, gdy ząb zaboli.

- I najczęściej jest już za późno. 
Trzeba rwać – słyszymy. - Niestety, 
na wsi wciąż pokutuje powiedzenie, 
że grunt to frónt. Choć brzmi to hu-
morystycznie, to wcale tak wesoło 
nie jest. Rolnicy dbają jedynie o to, 
aby mieć zęby z przodu. Trzono-
wych może nie być. Nie uczą swoich 
dzieci dbania o zęby. 

Stomatolog podaje wiele smut-
nych przykładów tego, że najmłodsi 
mieszkańcy mają poważne braki w 
uzębieniu.

- Trzeba już dbać o mleczaki. Gdy 
się tego nie robi a później zaniedbuje 
higienę jamy ustnej, to szybko nastę-
puje próchnica. Kilka dni temu mia-
łem w gabinecie 9-letniego chłopca, 
który miał do usunięcia 12 zębów. 
Niestety to nie jest wyjątek. Prawie 
wszystkie dzieci mają próchnicę. To 
naprawdę dramatyczna sytuacja. 

Jak się dowiedzieliśmy dorośli 
również wcale nie dbają o zęby. Po-
nadto mają dość niezwykłe pomy-

sły jeśli chodzi o estetykę swojego 
uzębienia. 

PROTEZA NA KROPELKĘ
Do stomatologa w Świnicach 

Warckich przychodzą mieszkańcy, 
którzy mocują koronki a także pro-
tezy na klej „Kropelka”, lub „Super 
Glue”. 

- To są kleje cyjanoakrylowe, bardzo 
szkodliwe dla organizmu. Pamiętam, 
jak zgłosiła się do mnie starsza pani, 
która w ten sposób przymocowała 

sobie do podniebienia część protezy. 
Nie mogła jej odkleić – wspomina 
dentysta. - Szczerze mówiąc, to mało 
mnie już zaskoczy. Przychodzą 
mężczyźni, którzy wcześniej źle 
wyrywali sobie zęby kombinerkami. 
Niektórzy przyznawali się też do tego, 
że wyrywają metodą na tzw. sznurek. 
Robią pętelkę na końcu ruszającego 
się zęba a końcówkę sznurka mocują 
na przykład na klamce od drzwi. 
Zatrzaskują drzwi i w ten sposób 
pozbywają się zęba. 

Stomatolog zachęca do odwiedza-
nia jego gabinetu. 

- Dla tego, kto boi się wiertła mam 
dobre informacje. Mogę na przy-
kład zastosować podtlenek azotu, 
który działa rozluźniająco. Jest też 
znieczulenie komputerowe, pacjent 
nawet nie poczuje ukłucia igły.

Oby dentysta przekonał miesz-
kańców, choć znając ogólną postawę 
chyba raczej szybko nie będzie miał 
kolejek. 

(stop)

Nasza pożyczka 
to raty bez wyrzeczeń

801 33 66 99
Opłata za połączenie wg cennika operatora

Człowieku, weź tanią pożyczkę 
gotówkową i korzystaj z życia!

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

www.bgz.pl

■   niskie oprocentowanie 
■   0 zł prowizji dla pożyczki

z ubezpieczeniem, dla
posiadaczy konta osobistego

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

Remizy 
do remontu
DASZYNA

ŚWINICE WARCKIE
DASZYNA

Wysypisko 
do likwidacji Dramat. Dzieci tracą zęby

Stomatolog Paweł 
Kulhawczuk czeka na 
pacjentów.

reklama
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DASZYNA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Krzysztof Zieliński jest 

ochroniarzem w nowej Bie-
dronce. Przyłapał złodzieja, 
który okazał się... duchow-
nym.

- Zarejestrował go mo-
nitoring. Ksiądz przyszedł 
do supermarketu w sutan-
nie. Przy jednym z regałów 
z akcesoriami samo-
chodowymi wziął 
z półki zapach 
d o  a u t a . 
Schował go 
do kieszeni 
– wspomi-
na ochro-
niarz. 

Do tego 
bulwer-
sującego 
i n c y -
d e n t u 
do s z ł o 
w kut-
n o w -
s k i m 
m a r -
k e c i e , 
w któ-
r y m 
r ó w -
n i e ż 
b y ł 

kiedyś zatrudniony pan 
Krzysztof. Ochroniarz 

powiedział nam, że 
w nowej Biedron-
ce w Łęczycy też 
było już kilka kra-
dzieży.

- Kradną głów-
nie na stoiskach 
z chemią, kosme-

tykami. Zdarza 
s ię,  że 

n i e -

którzy na miejscu spożywają ja-
kieś artykuły spożywcze – mówi 
K. Zieliński. 

Ochroniarz ma duże doświad-
czenie w tropieniu złodziei. 

- Jestem policjantem na eme-
ryturze – słyszymy. - Złodzieja 

poznam od razu. Naj-
łatwiej jest w okre-
sie letnim. Jeśli ktoś 
wchodzi do sklepu 
w kurtce, gdy na ze-
wnątrz jest upał, to 
od razu wiadomo, 

że trzeba go mieć na oku. Moje po-
dejrzenia wzbudzają także panie, 
które mają przy sobie więcej niż 
jedną torbę. 

Pomimo pierwszych kradzie-
ży, i tak w porównaniu z in-
nymi marketami w mieście, w 
nowej Biedronce jest w miarę 
spokojnie. 

- Pracuję równolegle w Biedron-
ce przy ul. Belwederskiej. Tam jest 
o wiele więcej kradzieży. Jest tam 
mniejsza powierzchnia, sprzyja 
to kradzieżom. Nie wspomnę też 

o tym, że na osiedlu Nowa Wieś 
do marketu przychodzą podpici 
młodzi ludzie. Jest niebezpiecz-
nie. 

Ochroniarz dodaje, że w marke-
tach systematycznie rośnie liczba 
kradzieży. I wcale nie jest to po-
wiązane z ubożeniem społeczeń-
stwa. Niektórzy traktują kradzież 
jak sport, potrzebują dodatkowej 
dawki adrenaliny. Inni są po pro-
stu chorzy i nie mogą oprzeć się 
kleptomanii. 

(stop)

Nowoczesna hala sportowa 
wybudowana przy gimnazjum 
zostanie oficjalnie otwarta na za-
kończenie roku szkolnego. Choć 
prace główne budynku zostały 

już zakończone, to trzeba jeszcze 
uporządkować teren wokół hali. 
Niezbędne będzie także dokupie-
nie sprzętu gimnastycznego. Póki 
co, młodzież ćwiczy na pobliskim 
boisku.

(stop)

Otwarcie hali przed 
wakacjami

Hala jest już 
gotowa

Uczniowie korzystają z ładnej pogody i ćwiczą na pobliskim 
boisku

Gastronomia pod chmurką

Aneta Łazarczyk 
zachwala. „Nie 
ma to jak pizza 
na świeżym 
powietrzu”

Bogusława Estal 
ma ogródek 
gastronomiczny na 
pl. Kościuszki

Nie ma to jak w ciepłe, słoneczne 
dni skorzystać z ogródka gastrono-
micznego. Szkoda tylko, że w mie-
ście jest ich tak mało. Czy miasto nie 
zawyżyło opłat dla przedsiębiorców?

- Podwyżek nie było od paru lat 
– zapewnia Krzysztofa Łuczak z 
łęczyckiego magistratu. - Koszt posta-
wienia ogródka gastronomicznego 
na gminnym gruncie, to wydatek 
dla przedsiębiorcy niewiele ponad 
50 groszy dziennie netto od metra 
kwadratowego. Do tego oczywiście 
dochodzi jeszcze podatek 
od nieruchomości. W 
tym roku do urzędu 
wpłynęły 4 wnioski 
o pozwolenie na po-
stawienie ogródka 
gastronomicznego. 

Dla przedsiębior-
ców koszty i tak są 
duże. Bogusława Es-
tal, właścicielka 
lokalu w cen-
trum miasta, 
powiedziała 
nam, że za 
ogródek ga-
stronomiczny 
płaci prawie 
600 zł na mie-
siąc. 

- Fakt, pod-
wyżek nie było, 
ale problem jest 
taki, że klien-
t ó w  c o r a z 

mniej. Być może to przez ten remont 
rynku – słyszymy od pani Bogusła-
wy. - Mam nadzieję, że w tym roku 
zjedzie do Łęczycy sporo turystów. 
Ogródek gastronomiczny ustawiam 
przed restauracją już po raz siódmy. 

Aneta Łazarczyk, kelnerka z pizze-
rii, twierdzi, że największy tłok jest w 
czasie weekendów. 

- Gdy pogoda dopisuje, ogródek 
zapełnia się do ostatniego klienta. 
Oczywiście liczymy na to, że w okresie 
letnim będzie ładnie. 

(stop)

Nie do wiary. Kradną nawet księża!

Krzysztof Zieliński 

jest ochroniarzem. 

Zna się na robocie. 

Kiedyś pracował w 

policji
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PRZECIĄGA SIĘ REMONT PLACU KOŚCIUSZKI

reklama

5,5x1,7 CN5.indd   1 17/1/13   13:33 

Zapraszamy do nowo otwartej placówki – Banku Zachodniego BZ WBK, przy ul. Ozorkowskiej 25 w Łęczycy (obok marketu Netto). 
Oferujemy: konta osobiste i firmowe, kredyty, karty kredytowe, lokaty 

niskie prowizje od opłat: już od 1,50 zł dla posiadaczy rachunku rozliczeniowego BZ WBK, 3.50 zł – ZUS, US, KRUS
Godziny otwarcia: pon. - pt.: godz. 900 – 1700  |  tel. 24 25 38 029

W ubiegłą sobotę w wieku 98 
lat zmarła siostra Magdalena 
Śmiałowska z domu zakonnego 
sióstr Urszulanek w Łęczycy . W 
środę, po mszy,  kondukt żałobny 
z trumną urszulanki przeszedł 
ulicami miasta na cmentarz. 

Siostra Magdalena w trakcie 
okupacji pomagała m.in. w ra-
towaniu najmłodszych przed 
wywiezieniem do Niemiec. Sio-
stra nazywana była “siłaczką w 
habicie”. Uratowała wiele ludzkich 

istnień narażając przez cały czas 
własne. W 1945 roku założyła w 
Łęczycy przedszkole oraz sie-
rociniec dla sierot wojennych.  
Siostra Magdalena była honoro-
wym obywatelem miasta Łęczycy. 
W 2005 r. otrzymała, przyznany 
przez prezydenta RP, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Odznaczona została również 
srebrnym medalem Zasłużonemu 
w Posłudze dla Kościoła i Narodu 
oraz Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Wielkopolskiego. 

(stop)

Tłumy na pogrzebie siostry
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Udało nam się porozmawiać z są-

siadami 88-letniej Józefy Kępskiej, 
która w ubiegłym tygodniu na łamach 
Reportera mówiła o tym, że lokatorzy 
z górnego piętra rzucają w nią jajkami. 

- To wszystko co mówiła nasza 
sąsiadka to kłamstwo – usłyszeliśmy. 
- Zatruwa nam życie tymi bajeczkami 
wyssanymi z palca i naprawdę nie 
wiemy dlaczego tak się dzieje. Przecież 
nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy 
w to, że rzucamy jajkami w starszą 
panią. Było takie zdarzenie, ale  ktoś z 
zewnątrz, najprawdopodobniej jakiś 
chuligan, rzucał jajami w blok. Jedno z 
jajek spadło na nasz balkon a drugie na 
balkon pani Kępskiej. Nieprawdą jest 
również to, że przez remont naszego 
mieszkania w lokalu na dole popękał 
sufit. Nikomu nie życzę takiego sąsiedz-
twa. Ta pani powinna się zastanowić 
nad tym, co mówi. Inaczej pójdziemy 
do sądu. 

(stop)

To kłamstwo 
– mówią o 
zarzutach 
staruszki

Robotnicy mają przerwy. Czy nie za długie?
ŁĘCZYCA

Wiadomo już, że moderniza-
cja rynku nie zakończy się w 
terminie. Koniec prac pierwot-
nie zaplanowano na 20 maja. 
Remont potrwa na pewno o 
miesiąc dłużej. Robotnicy tłu-
maczą to długą zimą, jednak 
niektórzy mieszkańcy twierdzą, 
że pracownicy mają zbyt dużo 
przerw.

Gdy przyjechaliśmy na miej-
sce, na placu niewiele się działo. 
Niektórzy robotnicy siedzieli w 
cieniu drzew i palili papierosy. 
Inni opalali się, uzupełniając 
płyny (mamy nadzieję, że bez-
alkoholowe). Zapytaliśmy ekipę 
remontową, czy trafiliśmy na 
przerwę obiadową.

- Ależ skąd. Przerwę obiado-
wą mieliśmy wcześniej. Teraz 
mamy przerwę kawową – odparli 
uśmiechnięci robotnicy. - Ludzie 
to by chcieli, abyśmy ciągle tyrali, 
jak roboty. A przecież odpocząć 
trzeba. Mieszkańcy to nas nawet 
chwalą za pracę.

- Remont faktycznie nie zakoń-
czy się w terminie, ale to nie z na-

szej winy – powiedział nam jeden 
ze starszych pracowników. - Po 
prostu zima była długa. 

Do tej pory na pl. Kościuszki 

położono kostkę, wyremontowa-
no chodniki, zrobiono klomby 
z nowymi nasadzeniami. Ekipę 
remontową, która twierdzi, że 

daje z siebie wszystko, czeka 
jeszcze wzmożony wysiłek przy 
budowie fontanny. 

(stop)

Ekipę remontową 
zastaliśmy podczas 
– jak usłyszeliśmy 
od robotników – 
przerwy kawowej
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ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Daszyna, Grabów

Nie udało się zatrzymać 
inwestycji związanej z 
budową pawilonu han-
dlowo-usługowego przy 
ul. Kaliskiej – w pobliżu 
pl. Kościuszki. Mieszkań-
cy domu znajdującego się 
naprzeciwko budowanego pa-
wilonu twierdzą, że wznoszony 
budynek stoi zbyt blisko. Odpowied-
nie urzędy i instytucje stwierdziły 
jednak, że wszystko jest w porządku. 

- Naszym zdaniem coś jest nie 
tak. Jak można postawić budynek 
tuż pod domem mieszkalnym. To 
nie będzie parterowy pawilon. Wy-
sokie mury pozbawią nas słońca w 
mieszkaniach a poza tym teraz na 
podwórko nie wiedzie pogotowie 
czy też straż pożarna. Szkoda mó-
wić. My także stawiamy samocho-

dy przy ulicy. Po prostu odległość 
pomiędzy budynkami jest zbyt 
mała – mówią lokatorzy domu. 

Szef ekipy budowlanej w roz-
mowie z Reporterem wyraził zro-
zumienie dla lokatorów. Choć nie 
uniknął żartu, który raczej nie był 
na miejscu. 

- Tak szczerze mówiąc, to nie 
chciałbym mieszkać w domu, który 
znajduje się tak blisko drugiego bu-
dynku. Jedynym pocieszeniem jest 
to, że lokatorzy będą mieli bardzo 
blisko do sklepu – powiedział z 
uśmiechem brygadzista. 

(stop)

Na dziedzińcu zamku zorgani-
zowany został II Powiatowy Dzień 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych. Obchody dnia godności były 
doskonałą okazją do integracji osób 
zdrowych z niepełnosprawnymi. 

Rozstawione były stoiska z dzieła-
mi artystycznymi podopiecznych 
placówek specjalnych oraz domów 
pomocy społecznej, na scenie zapre-
zentowały się zespoły muzyczne a 
pomiędzy uczestnikami przecha-
dzali się szczudlarze.  

(red)

Niedawno w sądzie spotkali 
się Zbigniew Wojtera, wójt Da-
szyny i Ryszard Kostrzewski, 
wójt Grabowa. Panowie nie 
potrafili się porozumieć, spór 
dotyczy dostaw wody. 

Z. Wojtera zarzuca wójtowi 
Grabowa, że nie wywiązuje się 
z porozumienia.

- Umowa w sprawie zaopa-
trywania części gminy Grabów 
w wodę ze stacji wodociągowej 
w Mazewie została zawarta 
pomiędzy gminami i jest 
jak najbardziej zobowią-
zująca. Jasno zostało 
w niej określone, że 
gmina Grabów otrzy-
muje wodę w cenie 
pomniejszonej o 
20 procent. Gmi-
na Grabów w 
wyniku tego 
p o r o z u -
m i e n i a 
komu-

nalnego płaci mniej za wodę, ale 
partycypuje w kosztach napraw 
stacji wodociągowej w Mazewie. 
I właśnie o  t e n 
ost at-
n i 

punkt toczy się nasz spór, bo-
wiem wójt Kostrzewski nie chce 
ponosić kosztów związanych 
z remontem stacji – mówi Zbi-
gniew Wojtera. 

Dowiedzieliśmy się, że w są-
dzie, jak na razie, toczy się ba-
talia o niespełna 40 tys. złotych. 
Wójt Daszyny twierdzi, że to 
dopiero koszty początkowe a 
wydatki za remont stacji wo-
dociągowej w podliczeniu dla 
gminy Grabów będą jeszcze 
dużo większe.

Dlaczego Ryszard Ko-
s t r z e w sk i ,  wó j t 

Grabowa, kwe-
stionuje zapisy 
w umowie ko-
munalnej?

- 

Porozumienie po -
m ięd z y  g m i n a m i 
zostało zawarte daw-
no temu, dokładnie w 
roku 1993. Wiele się od 
tego czasu zmieniło. 
Poza tym nie pozwoli-
my na dyktowa-
nie nam cen 
z a  wo dę  i 
n a  mono -
pol  pa n a 
Wojtery – 
usłyszeli-
śmy. 

 
 
- 

Cena wody dla gminy Grabów 
i tak jest mniejsza od tej, którą 
ustalił dla swoich mieszkań-
ców wójt Kostrzewski – odpo-
wiada wójt Daszyny. - Nawet 
nie będę tego komentował. Tu 
nie chodzi o żaden monopol. 
W każdym bądź razie wystą-
piliśmy w trybie nakazowym 
o zapłatę naszych należności 

i  n ie zamierzamy się z tego 
wycofać.

Wójt Kostrzewski żałuje, że 
sprawa znalazła swój finał w 
sądzie.

- To przykre, że nie potrafimy 
się porozumieć – mówi wójt 
Grabowa. - Ale trudno. Liczymy 
na sprawiedliwy werdykt sądu. 

(stop)

Niepełnosprawni świętowaliMury pną się do góry... Lokatorzy 
krytykują Lokatorom pobliskiego domu nie udało się 

zatrzymać inwestycji. Mury pawilonu wciąż 
pną się do góry

Widok z budynku 
mieszkalnego 
nie napawa 
optymizmem

Wójt kontra wójt 

Zbigniew Wojtera - 
„Sprawa trafiła do sądu, 
bo wójt gminy Grabów 
nie egzekwuje zapisów 
porozumienia”

Ryszard Kostrzewski 
- „To przykre, że 
nie potrafimy się 
porozumieć. Ale nie ma 
mojej zgody na monopol 
pana Wojtery”
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Czas pierwszych komunii świętych
12 maja sakrament Eucharystii przyjęły dzieci z parafii pw. św. Andrzeja w Łęczycy. Przystąpiły po raz pierwszy do komunii. To wielkie święto i ogromne duchowe przeżycie. 

Od właściwego przeżycia pierwszej komunii świętej zależy często późniejsze duchowe życie człowieka.
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 35: Maj bogaty sieje kwiaty.

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

PIERŚ W CIEŚCIE FRANCUSKIM
do smaku
Papryka słodka
Sól
pieprz
do posmarowania
jajko 1 szt
do posypania
Ziarna słonecznika
pozostałe składniki
Ciasto francuskie 1 szt
Pierś z kurczaka 1 szt większa
Ser żółty 1 plaster
Suszone pomidory 3 szt

Sposób przygotowania:  
Pierś oczyścić,umyć i osuszyć. Rozbić doprawić do smaku z 
dwóch stron solą, pieprzem i papryką, położyć plaster żółtego 
sera, suszone pomidory i zwinąć w roladkę. Ciasto francuskie 
przekroić na pół, na środek położyć zwiniętą pierś i z każdej 
strony ciasto przekroić w 1 cm paski. Ciasto zwinąć na piersi 
jak warkocz, posmarować rozbełtanym jajkiem i posypać 
ziarnami słonecznika. Przełożyć na wysmarowaną blachę. Piec 
w nagrzanym piekarniku do 200st około 40 min. Jeżeli ciasto 
francuskie będzie się z góry za mocno przypiekać przykryć 
papierem do pieczenia. 

ROSÓŁ FRANCUSKI Z CYTRYNĄ
Składniki: 
Białe wino wytrawne szklanka
Cytryny 1
Jajka 2
Mąka 2 łyżki
Natka pietruszki
Papryka mielona
Pieprz szczypta
Porcja rosołowa 50 dag
Proszek do pieczenia szczypta

Sól
Wołowina bez kości50 dag
Włoszczyzna

Sposób przygotowania:
Wołowinę umyć, zalać 2 l wody, posolić i gotować na 
małym ogniu. Pod koniec gotowania dodać kurę i oczysz-
czone warzywa. Gotować na małym ogniu, aż warzywa i 
mięso będą miękkie. Mięso wyjąć z rosołu. Do wywaru 
wlać wino, doprawić do smaku. Cytrynę (lub limonkę) 
umyć, sparzyć, pokroić w plasterki. Białka ubić na pianę. 
Mąkę połączyć z proszkiem i żółtkami, wymieszać z pianą. 
Blachę wyłożyć folią aluminiową. Wyłożyć ciasto. Posypać 
papryką. Wstawić do piekarnika. Piec 10 min w temp. 200 
st. Ostudzony biszkopt pokroić w romby. Rosół podawać 
z biszkoptowymi rombami oraz plasterkami cytryny, 
udekorowany natką. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Aby zniwelować silny zapach towarzyszący smażeniu 
ryb należy do oleju włożyć obrany i pokrojony na kawałki 
ziemniak. Można też skwierczący na patelni tłuszcz skropić 
kilkoma kropelkami soku z cytryny.

Zaalarmowana Ochotnicza 
Straż Pożarna zdjęła z przy-
drożnego wysokiego drzewa 
mocno przestraszoną blondyn-
kę. Zapytana przez strażaków 
jak się tam znalazła, roztrzęsiona 
mówi:
- Chciałam zatrzymać jakiś samo-
chód, żeby się dostać do miasta...
Jechała jakaś grupa kibiców, a ja zapytałam, czy mnie 
mogą podrzucić... 

* * *
Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, 
dzień w końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod 
ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem... 

* * *
Jednostka wojsk pancernych. Młodzi żołnierze stoją przy 
czołgu, podchodzi do nich dowódca.
- Nazywam się kapitan Dyszel. Od dzisiaj jestem waszym 
dowódcą.
- Tak jest panie kapitanie!
- Żeby nie było niejasności - co jest najważniejsze w czołgu?
- Działo - mówi jeden.
- Nie, najważniejszy jest pancerz - rzuca drugi.
- Radiostacja jest najważniejsza - krzyczy trzeci.
- Bzdura,głupoty gadacie! Zapamiętajcie! Najważniejsze w 
czołgu, to nie pierdzieć! 

* * *
W pewnej wędrownej trupie cyrkowej magik wyczarowy-
wał z kapelusza jajka, kurę oraz koguta. Wkrótce trupa 
rozleciała się. Po kilku miesiącach bezrobotny magik otrzy-
mał list z propozycją występów w innym cyrku. Odpisał:  
„Za późno. Numer zjedzony”. 

* * *
Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina wysłała go do teatru.
- No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze?
- Bardzo mi się podobało a najbardziej na końcu, kiedy 
dawali płaszcze! Wziąłem trzy... 
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13 maj 
poniedziałek 
17:00 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction

19:30 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

14 maj 
wtorek 
17:00 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction
19:30 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

15 maj 
środa 
17:00 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction
19:30 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

16 maj 
czwartek 
Kino nieczynne ! 

17 maj 
piątek 
16:30 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction
19:00 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction
21:30 ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

18 maj 
sobota 
16:30 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction
19:00 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction
21:30 ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

19 maj 
niedziela 
16:30 IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction
19:00 IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction
21:30 ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

Repertuar kina KDK
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W Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łęczycy 
odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Strażaka. Apel rozpoczął się 
meldunkiem złożonym łódzkiemu  
komendantowi wojewódzkiemu 
nadbryg. Andrzejowi Witkowskie-
mu. Podczas uroczystości funk-
cjonariusze z KP PSP w Łęczycy 
otrzymali nominacje na wyższe 
stopnie służbowe oraz odznacze-
nia i wyróżnienia.

Awanse i odznaczenia otrzymali:
Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa”:  
- st.asp. Roman Kupis
Srebny Medal „Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa”: 
- kpt. Edyta Pabin-Kaźmierczak
Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa”: 
- mł. ogn. Jacek Mirek
Dyplom Komendanta Głównego PSP 
,,za wzorową postawę i wysokie osią-
gnięcia w realizacji zadań służbowych”
- st. kpt. Ireneusz Szlauderbach
Stopień kapitana:
mł.kpt. Jarosław Kowalczyk

mł. kpt.Wiesław Granosik
Stopień młodszego kapitana: 
- asp. Krzysztof Królak
Stopień aspiranta:  
- mł. asp. Zbigniew Kubiak 
Stopień młodszego ogniomistrza:
- st.sekc. Krzysztof Kaźmierczak 
- st.sekc. Tomasz Gawryszczak
Stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Krzysztof Budzyński  
- sekc. Paweł Gmerek 
- sekc. Marcin Doniak
- sekc. Michał Nowicki
Stopień starszego strażaka
- str. Łukasz Góra
- str. Łukasz Sobczak

Miłośnicy mruczków nie kryją 
zadowolenia z faktu, że pod blo-
kiem przy ul. Kaliskiej postawio-
no dla zwierzaków domki. Nie 
brakuje jednak osób, które skarżą 
się na to, że pod ich oknami jest 
teraz pełno gnijącego jedzenia a 
koty schodzą się z całego osiedla. 

- Powinno się z tym zrobić porzą-
dek – grzmi lokator mieszkania na 
parterze. - Nie mam nic przeciw-
ko kotom, ale z ich powodu pod 
blokiem jest nieporządek. Gnijące 
jedzenie śmierdzi, jest pełno zaraz-
ków, aż strach, by dzieci bawiły się 
na trawniku. Wszystko przez jedną 

panią, która postanowiła zbudować 
dla kotów budy. 

Odwiedziliśmy lokatorkę o której 
sąsiedzi mówią „kociara”.

- Ja tych domków nie budowałam. 
Poprosiłam jedynie pracowników 
Zieleni Miejskiej, aby zorganizowali 
jakieś małe budki i przywieźli je dla 
kotów pod nasz blok – słyszymy od 
starszej pani. - Była zima. Martwi-
łam się o koty. Później już każdy 
przyzwyczaił się do kotów i dziwię 
się, że komuś przeszkadzają. 

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, ko-
tów nie było dużo. Pod blokiem stały 
dwie niewielkie budy a z jednego z 
balkonów zwisał sznurek na końcu 
którego zawiązana była miska.

- W ten sposób lokatorka daje 
kotom jedzenie. Nie musi wycho-
dzić z mieszkania. Wciąga misecz-
kę, wkłada do niej pożywienie i 
spuszcza na dół. Najgorsze jest to, 
że niektórzy wyrzucają z balkonów 
jedzenie jak popadnie – mówi kolej-
ny lokator bloku. 

W schronisku w Łęczycy dla kotów 
miejsce na pewno się nie znajdzie. 
Najbliższa placówka przystosowana 
do przygarnięcia kotów znajduje się 
w Łodzi. Czy łęczyckie mruczki trafią 
do Łodzi? To mało prawdopodobne. 
Jak na razie nie wiadomo, czy a jeżeli 
tak to kiedy, budy pod blokiem zosta-
ną zlikwidowane. 

(stop)

Budy dla kotów

Strażacy uhonorowani

Pod blokiem postawiono budy dla kotów

Dla kotów jedzenie 
spuszczane jest na 
sznurku z jednego z 
balkonów na parterze

reklama
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W środę  wieczorem w zakładzie 
produkcyjnym HTL zapaliła się 
skrzynka rozdzielcza transforma-
tora. Wszyscy pracownicy zostali 

ewakuowani przed przybyciem 
straży pożarnej. Pożar gasiły dwa 
zastępy z JRG PSP. W wyniku 
szybkiego zauważenia ognia i jego 
ugaszenia nie doszło do większych 
strat. 

Policjanci ruchu drogowego wraz 
z pierwszoklasistami ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Łęczycy sprawdzali 
czy kierowcy przestrzegają zasad 
obowiązujących na drodze. Spotka-
nie rozpoczęło się od sprawdzenia 
wiedzy sześciolatków. Naczelnik 
łęczyckiej drogówki skrupulatnie 
odpytał dzieci z przepisów ruchu. 
Okazało się, że uczniowie doskonale 
orientują się w kodeksowych wy-
tycznych, między innymi w zakresie 
poruszania się poboczem drogi czy 

przechodzenia przez jezdnię. Następ-
nie milusińscy ochoczo wypatrywali 
kierowców, którzy kierowali autami 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa 
czy włączonych świateł. W zamian 
za mandat proponowali zjedzenie 
cytryny. Każdy z kontrolowanych 
z uśmiechem na twarzy wybierał 
kwaśny owoc i z pokorą przyjmował 
naganę za niestosowanie się do prze-
pisów ruchu drogowego, obiecując 
oczywiście poprawę. Na pamiątkę 
spotkania każdy otrzymał odblasko-
wy breloczek. 

KPP w Łęczycy

Policjanci ustalili sprawców uszko-
dzenia dwóch przystanków autobu-
sowych i kostki brukowej w miejsco-
wości Muchnów na terenie gminy 
Strzelce. Sprawcy odpowiedzą za 
przestępstwo zagrożone karą pozba-
wienia wolności do lat pięciu. Wśród 
wandali znalazł się 16-latek, którego 
sytuację opiekuńczo-wychowawczą 
zbada Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

Grupa kilku młodych osób, będąc 
pod wpływem alkoholu dokonała 
uszkodzenia dwóch przystanków 
autobusowych na szkodę Urzędu 

Gminy w Strzelcach, gdzie straty 
wyniosły około 3 tysięcy złotych. 
Następnie nieznani młodzi ludzie 
uszkodzili kostkę brukową podjaz-
du do prywatnego domu. W tym 
przypadku straty wyniosły około 
tysiąc złotych. Sprawą wybryku 
chuligańskiego zajęli się policjanci 
Wydziału Kryminalnego kutnow-
skiej komendy, którzy ustalili, że 
chuligani to sześcioosobowa grupa 
młodych ludzi w wieku 16-24 lata. 
Wszyscy są mieszkańcami powiatu 
kutnowskiego. Jak oświadczyli zro-
bili to dla zabawy. 

KPP w Kutnie

Palił się transformator

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

KUTNO

Demolowali przystanki

Zamiast mandatu cytryna od dzieci

Czy „suszarki” są legalne? 
Aż 2 tys. ręcznych radarów mie-

rzących prędkość, może być uży-
wana przez policję niezgodnie z 
prawem. Sprawa dotyczy kwestii 
technicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Gospodarki z 2007 roku, kon-
strukcja radarów powinna umożli-
wić identyfikację pojazdu, którego 
prędkość jest kontrolowana. Jak się 
jednak okazuje, stosowane przez 
policjantów ręczne radary, tzw. “su-
szarki”, nie dają takiej możliwości w 
przypadku, gdy dwa lub więcej aut 
przemieszczają się obok siebie.

Policja wskazuje, że radary posia-
dają legalizację, w związku z czym 
użytkowane są legalnie. Innego 
zdania są jednak eksperci. Wskazują 
bowiem oni na fakt, iż to konstrukcja, 
a nie osoba obsługująca “suszarkę” 
ma zapewniać możliwość identyfi-
kacji pojazdu.

Dla wielu kierowców to argu-
ment, by walczyć o unieważnienie 
mandatów. 

Zdaniem wielu ekspertów niele-
galne są też radary, które są na wy-
posażeniu policyjnych samochodów 
alfa-romeo 159. Z wyroku sądowego, 
który zapadł niedawno w Sierpcu 
(woj. mazowieckie) wynika, że wła-

śnie te radary - Iskra-1, które policja 
wykorzystuje do przeprowadzania 
ręcznych pomiarów prędkości, są 
używane nielegalnie. Wyrok na razie 
nie jest prawomocny, jednak już spo-
wodował wiele zamieszania. 

Do sprawy zostali powołani bie-
gli, którzy wydali opinię, że radar 
nie przeszedł procesu legalizacji 
w Polsce. Wątpliwości dotyczą 
ponad stu radarów rosyjskiej 

produkcji Iskra-1 montowanych 
w radiowozach alfa romeo 159 
, w które dwa lata temu została 
wyposażona polska drogówka. 
Radary Iskra-1 są podłączone do 
wideorejestratorów. 

Firma ACM Mari Car, która do-
starczała policji radiowozy razem 
urządzeniami pomiarowymi i reje-
strującymi, nie kupiła ich u oficjalnego 
polskiego dystrybutora, sprzedające-
go urządzenia z polską legalizacją. 
Udało się jej znaleźć tańsze radary 
Iskra-1, przeznaczone na rynek ukra-
iński.

Biegły uznał, że Iskry z zewnątrz 
wyglądają tak samo, jak te oferowane 
przez polskiego dystrybutora, ale są 
inaczej zbudowane, mają też inne 
parametry techniczne. Nie powinny 
więc zostać dopuszczone do użytku 
na podstawie tej samej dokumentacji, 
co sprzęt przeznaczony na rynek 
polski. Zdaniem biegłego radary z 
policyjnych radiowozów powinny 
przejść osobny proces homologacji w 
Głównym Urzędzie Miar.

(red)
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Policyjne „suszarki” 
zdaniem wielu 
ekspertów nie są 
legalne

Kontrowersje budzą 
też radary Iskra 
montowane w 
policyjnych alfach
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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



OGŁOSZENIA 
DROBNE

OGŁOSZENIA

• kierownik robót drogowych i 
instalacyjnych 

•robotnik budowlany 
•glazurnik 
•murarz-tynkarz 
• pracownik ochrony-praca 
Oporów 

•elektromonter 
•sprzedawca cz. samochodowych 
•Mechanik
•doradca ds. odszkodowań 

•sprzedawca w kwiaciarni 
•pomoc kuchenna
•pracownik produkcji
•przedstawiciel handlowy
•sprzedawca
•jeliciarz 
• kierowca B-pracownik 
magazynowy z obsługą stacji 
paliw 

•pielęgniarka 
•automatyk-informatyk

•sprzedawca
•pakowacz
•mechanik samochodowy 
•przedstawiciel handlowy
•kierownik robót budowlanych 
•specjalista d/s eksportu 
•kierowca-sprzedawca /kat. C/ 
•kierowca kat.CE
•tynkarz - robotnik budowlany
•murarz - robotnik budowlany 
•glazurnik - robotnik budowlany

•cieśla - robotnik budowlany 
•brukarz - robotnik budowlany 
•Pracownik fizyczny
•lakiernik samochodowy 
•tynkarz maszynowy 
•pracownik fizyczny 
•kierowca B,C,E 
•higienistka stomatologiczna
•przedstawiciel handlowy
•kierowca kat. C+E 
•programista PHP/JS/MS SQL

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

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, po kursie 

fryzjerskim
P.H.U. Frezja 

Ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie

tel. 669 329 588                 

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, obsługa 
kasy fiskalnej

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

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 82

Logistyk
Wykształcenie średnie 
lub wyższe – logistyka

język angielski w stopniu 
komunikatywnym PPHU „GOLD 

HELLEN”
ul. Mickiewicza 18

99-100 Łęczyca          
tel. 602 673 969

Magazynier
Wykształcenie średnie, uprawnienia 

na wózki widłowe, doświadczenie 
zawodowe pół roku

„ICE FULL” 
ul. Kutnowska 94A

99-120 Piątek
e-mail: rekrutacja.piatek@ice-full.com.pl 

Pracownik fizyczny
Chęć do pracy, prawo jazdy kat. B

„DAMEX” Hurtownia owoców i warzyw
ul. Poznańska 24 
99-100 Łęczyca
tel. 604 941 775

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, podstawowa 

znajomość marketingu, prawa o 
zamówieniach publicznych i ekonomiki 

przedsiebiorstw
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

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

mail: sekretariat@teczasi.pl  

Sprzedawca/kasjer
Wykształcenie podstawowe, średnie, 

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

Maria Jura 
ul. Kaliska 10A
99-100 Łęczyca

609 804 680 

Kierowca C+E
Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy 

kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, 
orzeczenie psychologiczne, 

doświadczenie min. rok w prowadzeniu 
pojazdu z silosem

PPHU „GOLD HELLEN”

ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca

tel. 600 320 050, 24 721 70 63

Oferty pracy dla osób 
z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:
Monter powierzchni 

zmywalnych
Wykształcenie podstawowe, orzeczenie 
o niepełnosprawności  w stopniu lekkim 

lub umiarkowanym i znacznym
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

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

mail: sekretariat@teczasi.pl  

Oferty pracy – zamknięte: 
Prasowaczka

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

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie średnie

Informacja pokój nr 1 lub 2

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania 

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

zawodowe
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe, 

doświadczenie zawodowe pół roku.
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik fizyczny
Prawo jazdy kat. B

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kelner
Wykształcenie średnie na kierunku 

gastronomi, handel. Umiejętność 
nawiązywania kontaktów z klientami, 

aktualna książeczka sanitarna, 
doświadczenie w obsłudze klienta, 

znajomość języka w stopniu 
komunikatywnym.

Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży:
Kierowca-handlowiec

Wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kategorii B, aktualne badania sanitarno-

epidemiologiczne, komunikatywność
Informacja pokój nr 1 lub 2

Technik farmaceutyczny
Wykształcenie: technik farmacji

Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Mile widziane orzeczenie o 

niepełnosprawności  Informacja pokój 
nr 1 lub 2

Wychowawca w placówkach 
oświatowych wychowawczo-

opiekuńczych
Wykształcenie średnie lub w trakcie 

studiów pedagogicznych
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Magazynier
Wykształcenie średnie

Informacja pokój nr 1 lub 2

Kasjer biletowy
Obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie 

podstawowej dokumentacji finansowej 
Informacja pokój nr 1 lub 2

Przewodnik
Wykształcenie wyższe na kierunku: 

etnografia, socjologia, filologia, 
kulturoznawstwo, archeologia, praca 
z dużymi grupami w tym z dziećmi, 

predyspozycje językowe 
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pomoc kuchenna
Wykształcenie zasadnicze lub średnie 

Informacja pokój nr 1 lub 2

Opiekun
Wykształcenie średnie

Informacja pokój nr 1 lub 2

Szwaczka
Wykształcenie zawodowe na kierunku 

szwaczka
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Praca za granicą
EURES (Sieć EURES informuje, doradza 
i wspomaga poszukujących pracy z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, 
którzy chcą pracować w innym kraju człon-
kowskim oraz pracodawców, którzy chcą 
rekrutować pracowników z innych krajów 
członkowskich. Szczegółowe informacje na 
temat ofert pracy za granicą EURES www.
wup.lodz.pl Bliższe informacje o aktualnych 
ofertach pracy z EURES udzielane są w po-
koju 2 stanowisko 6. Osoby zainteresowane 
sezonową pracą w innych krajach proszone 
są o kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, ul. Po-
morska 41, tel. (0-42) 636–54–37. Dodatkowe 
informacje na stronie internetowej www.lodz-
ka.ohp.pl, Wykaz agencji zatrudnienia www.
kraz.praca.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w 
Łęczycy informuje, że oferty pracy z naszego 
powiatu, województwa i kraju dostępne są na 
ogólnopolskiej stronie internetowej: www.
psz.praca.gov.pl

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

 Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „WIT-
ROL” w Witoni, ul. Zielona 1 ogłasza przetarg 
nieograniczony na sprzedaż n/w sprzętu:
1/Kombajn zbożowy Z056, rok prod.1988, 
sprawny technicznie - Cena wywoławcza: 
25.000,-zł
2/ Kombajn zbożowy Z058 „REKORD”, rok 
produkcji 1988, sprawny technicznie
cena wywoławcza 32.000.-zł
Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2013r. 
o godz.11. Wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 10.30. Tel. Kontaktowy 601-
233-559, 693-888-571

Spółdzielnia Usługowo – Handlowa „Rol-
Dasz” w Daszynie  ogłasza przetarg na 
następujące maszyny: Ciągnik Zetor  z Turem, 
Ciągnik MTZ-82; Ciągnik Ursus C-360-3P; 
Kombajn Rekord Z -58; sieczkarnia do 
kukurydzy, przyczepa niskopodwoziowa, 
beczka do paliwa, równiarka drogowa. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2013 o 
godz. 10°° w biurowcu Spółdzielni.

Sprzedam nową łuskarkę do bobu 669-840-370

Sprzedam grzejniki żeliwne i kocioł EKO-PLUS 
20 kw tel. 605-591-454

Młoda, zaradna  z  doświadczeniem zaopiekuje 
się dzieckiem -tanio. Telefon 884-369-125

Sprzedam kocioł EKO-PLUS 20 kw i grzejniki 
żeliwne tel. 601-513-450
sprzedam telefon używany sprawny w 
100%,oryginalnie nie posiada simloca, pełen 
komplet-pudełko papiery, telefon w idealnym 
stanie ,bardzo dobra bateria ok 7dni tel.725-
729-205

Kupię używany aparat słuchowy (na prawe 
ucho) tel. 667-580-878

Sprzedam talerzówkę, stan dobry, więcej 
informacji  udzielę telefonicznie -724-108-437

M4- sprzedam, Zgierz tel. 691-433-179

Firma TIP-TOP zajmuje się kompleksowymi 
remontami mieszkań. Tel. 693-382-179 lub 
794-751-421

Sprzedam ciągnik T 25 władymirec, rok 
produkcji 1978, stan dobry w oryginale silnik po 
remoncie z papierami,tel.724-108-437

Sprzedam siewnik zbożowy poznaniak, w 
bardzo dobrym stanie, oryginalny lakier, 
garażowany, wymienione wszystkie redlice 
na nowe, posiada zagarniacz, spulchniacze, 
tryby do drobnych nasion, znaczniki, korytka 
spustowe, tabela wysiewu, skrzynia trybowa 
w dobrym stanie, nie wymaga wkładu 
finansowego. Tel 887-282-067

Sprzedam Ładowacz cyklop stan bardzo dobry 
sprawny gotowy do pracy tel. 724-108-437

Sprzedam Mixer Soundcraft MFX 
12/2Podstawowe dane:
• 12 wejść mono
• 2 wejścia stereo
• 3 wyjścia aux (1 dla wbudowanego efektu, 2 
zewnętrzne pre/post)
• 2 subgrupy
• Wbudowany 24-bitowy procesor Lexicon
• 32 efekty do wyboru
• Przedwzmacniacze GB30
• Inserty w torach, mono oraz w sumie
• Zasilanie Phantom +48V
• 3-pasmowy korektor z półparametryczną 
średnicą
• Tłumiki 60 mm
• Wbudowany zasilacz
• Wyjście dla rejestrator
Sprzęt jest używany w bardzo dobrym stanie, 

kilka rysek od normalnego użytkowania przy 
wejściach mikrofonowych nic nie trzeszczy 
potencjometry pracują płynnie. W komplecie są 
dokręcane boczki zamiast uchwytów do racka, 
kabel zasilający, pudła niestety nie posiadam, 
opakowanie zastępcze.
Odbiór najlepiej osobisty, będzie można sobie 
dokładnie sprawdzić .tel 507-199-393

Sprzedam prasę kostkującą Z-224/1 rok prod. 
1993.stan bardzo dobry garażowana od 
nowości tel.504-897-970

Ciągnik w oryginale, sprawne półbiegi,orbitrol, 
2 siłowniki na podnośniku, koła 38 stan 
techniczny bdb, tel.722-044-371

Sprzedam skoda Octavia I po Face Liftingu.,Rok 
produkcji 2008, pierwsza rejestracja 2008.,Silnik 
benzyna/gaz 1,6 Moc silnika 102 km., Przebieg 
129 tys km. ,Kolor bordowy metalik. Tel.721-
155-534

Proponuje Państwu zakup Nowego odkurzacza, 
odkurzacz jest całkowicie nowy nigdy nie 
używany wyjęty tylko raz z pudełka w celu 
zrobienia zdjęcia .tel 781-676-722

Sprzedam dwie motorynki. 
Stan pierwszej oceniam na bdb,oryginalny 
lakier meksykańska czerwień w db 
stanie, wszystko sprawne lecz do 
złożenia sprzęgło, gdyż do wymiany jest 
simmering, miałem to robic ale brakło 
czasu. Nowy cylinder,tłok,pierścienie 
60cm3,platynki,kondensator,przed 
rozłożeniem jeździła,napęd w stanie 
bdb,opony tak samo cała elektryka 
działała.
Stan drugiej oceniam na dst. Do złożenia 
silnik,wszystko posiadam,cylinder w db stanie, 
zapłon sprawny, brak przedniego klosza 
lampy,błotnika przód,lampy tylnej tel.604-593-
470

Mam na sprzedanie dwie lustrzanki firmy 
Pentax,oba aparaty sprawne technicznie 
jednym z nich jest jeszcze bateria. Cena za 
obydwie sztuki.Jest możliwość wymiany na jakiś 
obiektyw do pentaxa.tel.792-419-139

Sprzedam fabrycznie nową listwę oświetleniową 
230V. (była tylko raz wyjęta z pudełka w celu 
sprawdzenia)
tel.790-307-620

Mam na sprzedasz nowe czujniki Sick i 
Omron pierwsze zdjecie czujnik sick z 
mozliwoscia regulacji WE140-2P330 5sztuk. 
Drugie zdjecie czujnik sick bez mozliwosci 
regulaci WS140-2D330 4sztuki. Zdjecie trzecie 
i czwarte czujnik sick VL18-4P3840 2sztuki. 
zdjecie piate czujnik omron E3Z-R81.LOT -M5J 
22sztuki. wiecej informacji pod telefonem .tel. 
721-016-884

Sprzedam nfs the run edycja limitowana, edycja 
limitowana zawiera dodatkowe tory i auta. Gra 
raz instalowana płyta nie porysowana.tel.721-
086-837

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

Wałek skrzyni napędowej oraz koło zębate do 
rozsiewacza RCW-3. Możliwy kurier. Więcej 
informacji pod nr telefonu.660-196-155

Sprzedam rower prawie nie używany lecz widać 
na nim znaki użytkowania i trochę korozji. 
Proszę o kontakt po godzinie 15.tel. 726-179-
880

Nowa przekładnia kątowa(olejowa) 2x MOC. 
Rozrzutnik -Rozsiewacz-Przełożenie mocy 
pod kątem 90 stopni. Możliwy kurier. Więcej 
informacji pod nr telefonu 660-196-155
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SPORT

Niestety pogoda nie dopisała. 
Stadion miejski, na którym odbył 
się w sobotę XXX jubileuszowy 
memoriał lekkoatletyczny im. J.S. 
Ponomarenko i R. Majewskiego, 
tonął w ogromnych kałużach. 
Deszcz przeszkadzał rywalizu-
jącym zawodnikom z klubów 
lekkoatletycznych województwa 
łódzkiego. Narzekali kibice.

- Przyszłam na stadion tylko dla-
tego, że dopinguje swojemu synowi 
– mówi Anna Olczak. - Pamiętam, 
że w ubiegłym roku też podczas za-
wodów nie było najlepszej pogody.  

Zawodnicy zmierzyli się w bie-
gach na 100-, 300-, 600 i 1000 me-
trów. Skakali wzwyż, w dal.  Jedną 
z dyscyplin było pchnięcie kulą.  

(red)

XXIX Memoriał J. Jaworskiego od-
był się na obiektach szkoły sporto-
wej w Aleksandrowie Łódzkim. W 
zawodach wzięły udział reprezen-
tacje Szkoły Podstawowej nr.3 w Łę-
czycy oraz Gimnazjum Łęczyca. Na 
zawodach dla szkół podstawowych 
doskonale spisała się Ewa Różańska, 
która zwyciężyła w pchnięciu kulą 
2kg z bardzo dobrym wynikiem 
11.48 [rekord Łęczycy dzieci star-
szych] oraz w rzucie piłeczką pa-
lantową 37.90 [r. życiowy]. Cichocka 
Patrycja wygrała w biegu na 600m 
1.59.47s [rekord szkoły]. Na trzecim 
miejscu w pchnięciu kulą uplasował 
się Wawrzyniak Maciej [9.00], oraz 
Basiński Patryk w biegu na 1000m 
[3.33].

Również dobrze zaprezentowała 
się reprezentacja Gimnazjum. Naj-
lepszy wynik w kategorii młodzi-
ków w skoku wzwyż w Polsce uzy-

skał Łukasz Karwacki 190cm.W tej 
samej konkurencji na trzecim miej-
scu zakończył rywalizację Krystian 
Kaźmierczak 165cm, czwarty był 
Łuczak Brajan 165cm [r. życiowy], 
piąty Brzeziński Alan 160cm [r. ży-
ciowy]. Wśród dziewcząt druga była 
Mrozińska Katarzyna 150cm,trzecia 
Natalia Pysera 145,czwarta z tym 
samym wynikiem Sieradzka Pauli-
na,a na piątym miejscu uplasowała 
się Ignatowicz Katarzyna 135cm.W 
biegu na 110mppł pewnie wygrał 
Bartosz Tuszyński z bardzo do-
brym wynikiem 15.86 zdobywając 
jednocześnie puchar ufundowany 
przez byłego Mistrza Świata Junio-
rów dwukrotnego olimpijczyka 
Tomasza Ścigaczewskiego. Drugie 
miejsce zajął Krystian Pęgowski 
z rekordem życiowym 16.16s.W 
biegu na 100mppł druga była Pi-
lichowska Katarzyna 17.61, trzecia 

Dziewczynki (rocznik 2002) z ma-
łej Szkoły Podstawowej w Piaskach 
zostały mistrzyniami województwa 
łódzkiego i we wrześniu pojadą na 
Ogólnopolski Turniej im. Marka 
Wielgusa.

Finał wojewódzki turnieju im. 
Marka Wielgusa rozegrany został 
w Kleszczowie. Wzięło w nim 

udział 19 drużyn chłopców i 10 
drużyn dziewczynek z całego 
województwa. Oprócz dyplomów, 
medali i pucharów koordynator 
wojewódzki zapewnił nagrody dla 
najlepszych bramkarzy i strzelców. 
Najlepszą strzelczynią okazała się 
Małgorzata Kaczmarek, zawodnicz-
ka zwycięskiej drużyny SP Piaski. 
piaski

Fot. nadesłane

Medalista igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata i Europy, re-
kordzista Polski w skoku wzwyż 
Artur Partyka gościł w królew-
skim mieście na zawodach dla 
młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z regionu łódzkiego. 

- Tego typu imprezy sportowe 
mają promować lekką atletykę, a 
najmłodszym umożliwić spotkanie 
z wielkimi nazwiskami polskiego 
sportu - mówi Mirosław Andry-
siak, trener MKLA. 

- Atmosfera jest bardzo fajna, 
w tle słychać skoczną muzykę, 
no i ta piękna pogoda dodaje 
uroku tej imprezie. Pierwszy raz 

biorę udział w takich zawodach – 
mówi Weronika, szóstoklasistka 
z Kutna. - Super spotkać znanego 
sportowca. Na pewno skorzysta-
my z okazji, by zdobyć autografy.

Artur Partyka chwalił zawodni-
ków i współorganizatorów. 

- Kolejna świetna impreza. Nie-
którzy mają wielkie szanse na ka-
rierę sportową. Podoba mi się tutaj. 
Jestem w Łęczycy przynajmniej raz 
w roku. Z miłą chęcią przyjadę tu 

po raz kolejny – powiedział nam 
wielokrotny medalista w skoku 
wzwyż. 

Niektóre wyniki:
Gimnazja chłopcy 
1 miejsce Woźniak Marceli 185cm Łęczyca
2 miejsce Ewkowski  Rafał 180 cm Kutno
3 miejsce Karwacki Łukasz 175 cm Łęczyca
Gimnazja dziewczęta
1 miejsce Szablewska Paulina 160 cm Łódź 
2 miejsce Pasera Natalia 150 cm Łęczyca 
3 miejsce Mrozińska Katarzyna 145 cm Łęczyca 

(red)

8 maja w Szkole Podstawowej 
rozegrano II Szkolny Turniej Tenisa 
Stołowego w kategorii dziewcząt i 
chłopców klasy I - III o Puchar Prze-
wodniczącej Rady Rodziców oraz 

w kategorii dziewcząt i chłopców 
klasy IV – VI o Puchar Dyrektora 
Szkoły. W rozgrywkach brało udział 
16 uczniów z klas I – III i 24 uczniów 
z klas IV – VI.

UG

Szkolny turniej tenisa
PIĄTEK

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Młode piłkarki 
mistrzyniami

Memoriał w strugach deszczu

Memoriał w Aleksandrowie
Kapłon Joanna a czwarta Kita 
Patrycja. Trzecie miejsce w rzucie 
oszczepem zajął Marcelin Woźniak 
34.48,wśród dziewcząt na piątym 
miejscu uplasowała się Gieraga 
Natalia [24.33 r. życiowy]. Różański 
Dariusz poprawił rekord życiowy w 
pchnięciu kulą 11.00m co dało mu 
trzecie miejsce.

(and)

Orlikowa liga mistrzów z gwiazdą w tle

Artur Partyka był jednym z 
organizatorów imprezy Zawodnicy z Łęczycy całkiem nieźle wypadli 

Wspólne zdjęcie 
na pamiątkę 
zawodów
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