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Mówią, że odebrano mi dzieci

To podłość
Małgorzata Kaźmierczak (na 
zdjęciu) nie może dojść do siebie 
po informacjach rozpowiadanych 
na mieście, że sąd w Łęczycy odebrał 
jej dzieci. Cierpi nie tylko ona, ale również 
jej najbliżsi. Co naprawdę wydarzyło się w 
rodzinie zastępczej?
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ŁĘCZYCA
W rozłożystych konarach potężnych drzew przy ul. św. Faustyny 

zobaczyć można wiele wiewiórek. Ssaki upodobały sobie miejsce przy 
Punkcie Informacji Turystycznej w którym pielgrzymi zazwyczaj robią 
sobie przerwę w drodze do domu w którym urodziła się patronka wsi. 
Turyści dokarmiają gryzonie, które stały się kolejną atrakcją turystyczną. 
Oczywiście najbardziej lubią orzeszki.

(stop)

Wszyscy kochamy nasze mamy. 
Już niedługo, 26 maja, obchodzić 
będziemy ich święto. Mamy zosta-
ną obdarowane laurkami, kwiata-
mi i innymi prezentami. 

Odwiedziliśmy przedszkole przy 
ul. Zachodniej. Maluchy z grupy 
„słoneczka” mówią za co kochają 
swoje mamy. 

Iga Krajewska kocha mamę za to, 
że spędza z nią wolny czas, zabiera 
ją na spacery, jeździ z mamą na 
rowerze i kupuje dużo zabawek. 

Zuzia Królak - Bardzo kocham 
moją mamę, bo jest dla mnie bar-
dzo dobra- mówi Zuzia. - Dlatego 
pomagam jej w kuchni, piekę z nią 
ciasta, sprzątam pokój i odkurzam, 
mam dla niej piękną laurkę.

Wiktor Buchmiler - Przygotowa-
liśmy dla naszych mam występy w 
przedszkolu, śpiewy i wierszyki. 

Ale mam też niespodziankę dla 
niej w domu. Powiem tylko, że jest 
to laurka i coś jeszcze.

Dzień Matki po raz pierwszy 
obchodzić będzie Kamila Graczyk 
z Łęczycy. Mamą została dwa mie-
siące temu.

Jestem z tego powodu bardzo 
szczęśliwa i niezwykle dumna. 
Mam bardzo kochanego synka 
Kubusia, wynagradza mi swoimi 
uśmiechami wszystkie nieprzespa-
ne  noce. Tak myślę, że spełniam się 
w roli mamy, przynajmniej staram 
się opiekować nim jak najlepiej. 
Narodziny dziecka, to na pewno 
powód do radości, cieszę się także 
z tego, że urlop macierzyński będzie 
trwał rok. Kubuś jest najpiękniej-
szym prezentem jaki dostałam na 
Dzień Matki.

(red)

Do niecodziennego zdarzenia 
doszło przy ul. Pocztowej. Z ele-
wacji jednego z budynków zaczęła 
przenikać woda. Leciała wprost na 

chodnik i ulicę. Lokatorzy domu po-
wiedzieli nam, że woda wydobywa 
się z pękniętej rury kanalizacyjnej. 
O awarii zostało już powiadomione 
PGKiM. 

(stop)

Woda wprost z elewacjiBaśka lubi turystów

ŚWINICE WARCKIE W rozłożystych 
konarach wiewiórki 
czują się doskonale

Często przy ul. św. Faustyny 
spotkać można wiewiórki

Nie ma jak u mamy...
Kamila Graczyk po raz 
pierwszy obchodzić 
będzie Dzień Matki

Dzieci życzą 
mamom 
wszystkiego co 
najlepsze

ŁĘCZYCA
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Nowe chodniki z czerwonej kost-
ki prezentują się dobrze, problem 
jednak w tym, że przy wyremon-
towanych trotuarach w fatalnym 
stanie są drogi. 

W tym tygodniu – według za-
pewnień robotników – zakończą 
się prace przy kładzeniu kostki. 
Wyremontowane zostały chodniki 
przy głównej drodze oraz te pro-
wadzące w stronę Piątku. Niepokój 
budzi jedynie stan dróg. Pobocza 
nie mają asfaltu, tuż przy nowych 
chodnikach jest pełno nierówności 
i dziur.

(stop)

Tzw. „nurków” jest ponad setka. 
To osoby, które utrzymują się z 
wyszukiwania w śmieciach war-
tościowszych – okazuje się, że są 
takie – rzeczy. W kontenerach na 
śmieci znajdują m.in. artykuły 
gospodarstwa domowego, odzież, 
metale i puszki, które sprzedają w 
punktach złomu. 

Grażyna Ch. (nazwisko do wiado-
mości redakcji)  nie ukrywa swojej 
trudnej sytuacji. Jest na rencie, ma 
na utrzymaniu dzieci i bezrobot-
nego męża. W ubiegłym tygodniu 
przeczesywała kontener na śmieci 

w centrum miasta. 
- Mówią o mnie Graża. Czasami 

w śmieciach można znaleźć coś 
ciekawego. Na przykład dzisiaj 
uzbierałam cały worek dobrych za-
bawek. Pójdę z nimi na rynek, może 
ktoś kupi dla dziecka. Niedawno w 
tym samym kontenerze znalazłam 
telefon komórkowy. To fartowne 
miejsce – słyszymy.

Łęczyccy „nurkowie” wstają bar-
dzo wcześnie, jeśli chcą ze śmieci 
wygrzebać cenne dla nich łupy. 
Konkurencja jest spora. 

- Ale nie ma między nami żadnej 

Na  u l .  Wo j sk a  Pol sk ie go 
(przy ul. Belwederskiej) zapa-
dła się jezdnia. Na szczęście 
ż a d e n  z  s a m o c h o d ó w  n i e 
prze jeżdżał akurat t ym od-
cinkiem. Na miejsce zostal i 
wezwan i w ykonawcy drog i 
z Poddębic.

- Przyjechaliśmy, bo otrzy-
maliśmy telefon z urzędu. Z 
początku podejrzewano nas 
o fuszerkę przy pracach na-
prawczych jezdni. Przyjechali 
też fachowcy z PGKiM, którzy 
stwierdzili jednak, że jezdnia 
zapadła się z powodu pęknięcia 

rury kanalizacyjnej przebiega-
jącej pod drogą – mówi jeden 
z pracowników poddębickiego 
przedsiębiorstwa. 

Od k i l ku t ygod n i  z apad-
n ię t a  j e z d n i a  j e s t  r ów n ież 
na u l.  S łowack iego.  W t ym 
m ie j s c u  P GK i M  wc i ą ż  n ie 
może zakończyć rozpoczętej 
kilka miesięcy temu inwestycji 
związanej z wymianą starych 
rur kanalizacyjnych. Miejsce 
zostało zabezpieczone, jednak 
jezdnia zapada się na coraz 
to większej powierzchni. Jest 
niebezpiecznie.

(stop)

Zrobili 
chodnik, a 
co z ulicą?
GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Zapadają się jezdnie
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Willy zbiera pety, Graża 
grzebie w śmieciach

wojny. Jest tylko zasada, że kto pierw-
szy, ten lepszy. Jest nas wielu: Rum-
cajs, Krzywy, Długi – wymienia, jak 
sam się przedstawił Willy. - Średnio 
na miesiąc z nurkowania w śmieciach 
można zarobić 300 – 400 złotych. 
Mam małą rentę, poza tym dostaję 
od czasu do czasu zasiłek z MOPS-u. 

Willy-ego spotkaliśmy na ul. 
Ozorkowskiej. Zbierał niedopałki 

p a -
piero-
sów. 

- Lubię palić a niestety 
pieniędzy brakuje. Dlatego zbieram 
pety. Nieraz trafi się nawet połowa 
niewypalonego papierosa. Trochę 
czasu trzeba poświęcić, ale paczkę 
fajek w ten sposób się uzbiera.

(stop) 

Willy – jak kazał do 
siebie mówić – zbiera 
niedopałki papierosów. 
Przyznał nam się, że 
ukończył studia wyższe

Pani Grażyna znalazła 
w śmieciach zabawki

a także telefon 
komórkowy

W mieście 
przybywa osób, 
które grzebią w 
śmieciach

Jezdnia 
zapadła się też 
na ul. Wojska 
Polskiego

Tak wygląda 
zapadnięta 
jezdnia na ul. 
Słowackiego
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Nasza pożyczka 
to raty bez wyrzeczeń

801 33 66 99
Opłata za połączenie wg cennika operatora

Człowieku, weź tanią pożyczkę 
gotówkową i korzystaj z życia!

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

www.bgz.pl

■   niskie oprocentowanie 
■   0 zł prowizji dla pożyczki

z ubezpieczeniem, dla
posiadaczy konta osobistego

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

reklama

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Dzięki specjalnym sprężynu-

jącym szczudłom można dawać 
3-metrowe susy a także skakać 
na prawie 2-metry. Chyba nie 
było przechodnia,  któr y w 
ubiegłym tygodniu nie oglądał 
się za panem Tomaszem, który 
wyposażony właśnie w takie 

szczudła przemierzał ulicę 
Kaliską. 

- Wydałem na szczudła prawie 
1500 złotych – mówi Tomasz An-
tosiak. - Było warto. To wielka 
frajda. Choć przyznam, że nauka 
chodzenia na takich szczudłach 
wcale nie była łatwa. W instrukcji 
zapewniają, że opanować technikę 
można w ciągu pięciu minut. Tak 
nie jest. Mnie to zajęło pięć dni. 

Skaczące szczudła to nowa moda 
związana z aktywnym spędzaniem 
czasu. To nie tylko możliwość kilku-
metrowych susów, skoków wzwyż, 
ale także szybsze pokonywanie 
dystansu. 

- Wypróbowałem bieganie na 
tych szczudłach. Można pokonać 
trasę biegnąc nawet 30 kilome-
trów na godzinę. Jest to niezwykle 
wymagająca aktywność fizyczna. 
Podczas jej uprawiania pracują 
wszystkie nasze mięśnie. 

Skaczące szczudła zwane po-
tocznie „powerkami”, skoczkami 
czy szczudłami do biegania, to 
dość prosta konstrukcja. Alum-
iniowa rama i duża sprężyna w 
kształcie resora oraz gumowe 
kopytko i wygodne wiązania na 

rzepy - to cała ich budowa. Dzięki 
pracy sprężyny, możemy wyko-
nywać bardzo wysokie skoki w 
górę lub robić bardzo długie kroki 
podczas biegu.

Ciekawe, czy ten nietypowy sport 
przyjmie się w Łęczycy. Jak do tej 
pory użytkowników „powerek” nie 
jest w mieście zbyt dużo.

- Można nas policzyć na palcach 
jednej ręki. Jestem jednak przekona-
ny, że wkrótce będzie można zoba-
czyć o wiele więcej osób na skaczą-
cych szczudłach i że przechodnie 
nie będą się za nami oglądać, jak za 
przybyszami z innej planety – mówi 
z uśmiechem T. Antosiak. 

(stop)

Rafał Koperkiewicz, odpowie-
dzialny w urzędzie miasta za 
kontakty z mediami, przysłał do 
redakcji oświadczenie dot. flag 
wywieszonych podczas obchodów 
święta 3 Maja. 

„Informujemy, iż flagi zostały pra-
widłowo zawieszone na masztach, 
które są ruchome (Jeśli flaga jest na 
maszcie umocowana do ruchome-
go pręta poprzecznego, pas biały 
będzie zawsze przy maszcie ) i tak 
też uczyniono. Podczas Obchodów 
Święta Konstytucji 3 maja program 
nie przewiduje składania kwiatów 
pod pomnikiem. Kwiaty składane 
są podczas Obchodów Bitwy nad 
Bzurą i Święta Niepodległości” - 
czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy zatem, że flagi w 
pobliżu pomnika Bohaterów Walk 
nad Bzurą zostały wywieszone na 
trzech masztach. Nasi Czytelnicy 
poinformowali o tym, że flagi zo-
stały źle zawieszone. Chodziło o to, 
że patrząc z przodu kolor biały flagi 
powinien być z lewej strony. Tak nie 
było. Z lewej strony flaga zaczynała 
się kolorem czerwonym (patrz 
zdjęcie). Ustawa o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
jasno precyzuje w jaki sposób należy 
wieszać pionowo narodową flagę. 
Mówi o tym art.4 w którym można 
m.in. przeczytać:

„Przy umieszczaniu barw Rze-
czypospolitej Polskiej w układzie 
pionowym kolor biały umieszcza 
się po lewej stronie płaszczyzny 
oglądanej z przodu”. 

Warto dodać, że Reporter w arty-
kule nie kwestionował tego, że kolor 
biały flagi umieszczonej pionowo 
musi znajdować się przy maszcie. 
Dlaczego jednak flagi rozpoczynały 
się kolorem czerwonym?

- Nie mamy wpływu na wiatr. W 
tym dniu akurat wiało – odpowiada 
Rafał Koperkiewicz. - Widocznie 
jeden z podmuchów przestawił 
flagi w ten sposób, że zaczynały się 
kolorem czerwonym. 

(stop)

Zamieszanie 
z flagami. 
Urząd 
przysyła 
oświadczenie

W czasie obchodów kolejnej 
rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja flagi tak 
wisiały na masztach

Dzięki „powerkom” można 
wysoko podskakiwać

Pan Tomasz na 
szczudłach może dawać 
nawet 3-metrowe susy

Skaczące szczudła 
na Kaliskiej
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Małgorzata Kaźmierczak pro-
wadzi w mieście zawodową ro-
dzinę zastępczą. Przez kilka lat 
pomogła kilkudziesięciu porzu-
conym przez rodziców dzieciom. 
Jej cały wysiłek – jak nam po-
wiedziała – legł w gruzach, po 
niedawnych informacjach, że sąd 
odebrał jej trójkę dzieci. 

Informacja, że w domu pani Mał-
gorzaty jest brudno a dzieci chodzą 
głodne trafiła do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

- Rozmawiałam w tej sprawie 
z pracownicami PCPR – mówi 
Małgorzata Kaźmierczak.  - 
Usłyszałam, że chrzestna dzieci, 
którymi zajmowałam się od 
ponad półtora roku, przyszła 
do placówki i zaczęła na temat 
stworzonej przeze mnie rodziny 
zastępczej rozpowiadać nie-
samowite historie. Dzieci były 
podobno zaniedbane, nikt się 
nimi nie zajmował a w domu 
panował bałagan. Oczywiście 
to wszystko są kłamstwa. Ale 
niestety niektórzy ludzie w to 
uwierzyli. Cierpię nie tylko ja, 
ale moi najbliżsi. Bardzo przeży-
wa to moja rodzona córka.

- To prawda – usłyszeliśmy od 

18-letniej Martyny, uczennicy miej-
scowego liceum. - Nawet nauczy-
ciele pytali się mnie, co takiego stało 
się w naszej rodzinie, że odebrano 
mamie dzieci. To bardzo przykre. 
Wiem ile serca mama włożyła w 
stworzenie rodziny zastępczej. A 
tu taki cios.

Pani Małgorzata powiedziała 
nam, że chrzestna dzieci, szkaluje 
ją z zemsty.

- Była u nas w domu i zapo-
wiedziała, że ją popamiętamy. 
Wszystko przez to, że chrzestna 
obraziła się na nas, gdy dowie-
działa się, iż dzieci nie będą już 
dłużej w naszej rodzinie. Odpo-
wiedziałam jej, że nic w tej spra-
wie nie możemy zrobić, bo takie 
są zasady. Dzieci trafiają do nas 
tylko na czas określony. Zapropo-
nowaliśmy, żeby zaopiekowała się 
dziećmi, jeśli tak się martwi ich 
losem. Odmówiła. 

Jak się dowiedzieliśmy Natalia (była 
uczennica II klasy szkoły podstawowej 
nr3 w Łęczycy), Wiktor (uczeń VI 
klasy tej samej szkoły) a także 16-letni 
Daniel – trafili do domu dziecka we 
Włodawie nad Bugiem. Dyrektor 
„trójki” dziwi się takiej decyzji.

- Nie znam kulisów tej sprawy – 
mówi Ryszard Ziarkowski, dyrek-
tor SP nr3. - Jestem zaskoczony, że 

dzieci zostały wysłane do odległe-
go domu dziecka. Przecież można 
było z taką decyzją poczekać 
do zakończenia roku 
szkolnego. Wyda-
liśmy opinię dla 
PCPR. Dzieci do-
brze się uczyły, 
były zadbane, 
wzorowo się 
zachowywa-
ły. Nie było z 
nimi żadnych 
problemów. 

- To były ta-
kie miłe dzie-
ci. Zastana-
wiamy się 
dlaczego 
z o st a ł y 
sk iero -
wane do 
d o m u 
dziecka. 
W s z y -
sc y s ię 
z  n i m i 
z ż y l i -
ś m y . 
Szkoda 
– dodaje 
Viole t a 
W i e s z -
c z e k ,  z e 

Ta informacja była dla rodziny szokiem.

Rozpowiadają, że 
odebrano nam dzieci
ŁĘCZYCA

szkolnego se-
kretariatu. 

I w o n a 
Ziel ińska , 

kierownik 
Po w i a -

t o we -
g o 
Cen -
t rum 
P o -

m o c y 
R o d z i -

n i e ,  n i e 
u k r y w a ł a 
zdenerwowa-
nia naszymi 
pytaniami o 
uzasadn ie -
nie decyz ji 
dot. przenie-
sienia dzie-

ci.  - Uzasadnienie jest tajne, 
zresztą to nie PCPR podejmuje 
decyzje tylko sąd. My tylko 
wykonujemy postanowienie 
sądu – usłyszeliśmy. - W każ-
dym razie dzieciom krzywda u 
pani Małgorzaty się nie działa. 
Dzieci zostały skierowane do 
tej rodziny zastępczej tylko na 
pewien okres, który już się skoń-
czył. Muszę podkreślić, że dzieci 
nie zostały odebrane a jedynie 
przeniesione. Z tego co wiem, 
to Natalka, Wiktor i Daniel są 
szczęśliwi w domu dziecka. 

W tej chwili Małgorzata Kaź-
mierczak opiekuje się 4-letnim 
Adasiem i 5-miesięcznym Kry-
stiankiem. Przez ponad 6 lat do 
łęczyckiej  rodziny zastępczej 
trafiło kilkadziesiąt dzieci. 

(stop)

 Jestem w szoku – 
mówi Małgorzata 
Kaźmierczak. - 
Oddałam dzieciom 
serce a teraz mówi się 
o nas, że nie nadajemy 
się jako rodzina 
zastępcza 

Ten pokoik 
przeznaczony był dla 
Natalki, Wiktora i 
Daniela. „No proszę 
spojrzeć, czy jest tu 
brudno?” - pytała pani 
Małgorzata

Do tej szkoły chodziła Natalka 
wraz z Wiktorem. Dyrektor w 
opinii dla PCPR napisał, że dzieci 
były zadbane i dobrze się uczyły

18-letnia Martyna - „Jest mi żal 

mamy. Czuję się strasznie, gdy 

ktoś mnie pyta o to dlaczego 

odebrano nam dzieci”
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REKORDZIŚCI W POŚREDNIAKU SIEDZĄ LATAMI

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Miejskie targowisko w ubie-

głym tygodniu świeciło pustkami. 
Zainteresowanie towarem było 
mizerne. Handlowcy z dezapro-
batą kręcili głowami. Tak źle już 
dawno nie było. 

Wiosna w pełni. Piękna pogoda, 
jednak przy stoisku z okularami 
przeciwsłonecznymi pustki. Zde-
nerwowany sprzedawca z powodu 
braku klientów już w południe 
zaczął zwijać interes.

- Nie ma co dłużej tu stać. Było 
kilka młodych dziewczyn, które 

pytały o okulary, ale żadna nie 
zdecydowała się na zakup. Pomi-
mo niskiej ceny – bo zaledwie 15 
zł – każdy tylko narzeka, że drogo. 
Myślę, że targowisku coraz bardziej 
szkodzą markety. Słyszę, że w Bie-
dronce okulary są o połowę tańsze. 
Szkoda jedynie, że ludzie nie 
patrzą na 
jakość wy-
kon a n i a 
okularów 
z marke-
tów, która 
jest fatalna 
– mówi Ma-

riusz Olszewski, który na łęczycki 
rynek przyjechał z Piątku. 

Kolejny kupiec, z którym rozma-
wialiśmy, również nie krył rozgo-
ryczenia. 

- Za placowe się płaci, trzeba też 
wykupić re-

zerwacje a zysków z 
handlu praktycznie nie ma – mówi 
Piotr Wawrzycki, kupiec z Kutna. 
- Dziś po raz kolejny wcześniej jadę 
do domu, bo widzę, że sprzedaż 
koszul wcale nie idzie. 

Mariusz Stę-
pień na targowi-
sko przyjechał z 
Brzezin. 

-  Sprz e da ję 
komplety po -
ścielowe. Choć 

precyzyjniej by-
łoby raczej powiedzieć, że staram 
się sprzedać. Bywają miesiące, że 
dokładam do tego interesu. Sam 
dziwię się, co mnie jeszcze trzyma 
w tym biznesie. Człowiek ma na-
dzieję, że będzie lepiej – słyszymy 
od pana Mariusza. 

Zdaniem sporej grupy han-
dlowców zwalanie wszystkie-
go na k r yzys gospodarczy 
jest sporym uproszczeniem. 
- Przyczyn jest kilka: wysokie opła-
ty, które ponoszą kupcy, nieuczci-
wa konkurencja, zmniejszająca 
się liczba mieszkańców Łęczycy, 
powstające jak grzyby po deszczu 
markety aż wreszcie ubożenie 
społeczeństwa – wyliczają kupcy 
z miejskiego targowiska. - Dla 
drobnego handlu lokalna władza 
praktycznie nic nie robi. 

(stop)

To zagadka. Choć z drugiej strony 
łatwo się domyślić, że spore grono z 
tych bezrobotnych pracuje w szarej 
strefie. Jak się dowiedzieliśmy dłu-
gotrwale bezrobotni w statystykach 
pośredniaka to osoby, które pracy 
nie mogą znaleźć od ponad dwóch 
lat. Takich osób jest prawie 500. 
Wśród nich są bezrobotni, którzy 
pracy nie mają od prawie 20 lat!

- Oczywiście tacy bezrobotni, z 
tak długim stażem, nie są w urzę-
dzie zarejestrowani bez przerwy. 
Od czasu do czasu mają pracę, ale 
niestety zaledwie na kilka miesię-
cy a potem ponownie wracają do 
nas. I tak to trwa latami. Nie mogą 
znaleźć zatrudnienia na dłużej z 
różnych przyczyn. Moim zdaniem 
tym głównym problemem jest na-
stawienie i brak zaangażowania. 
Długotrwale bezrobotny zatracił po 
prostu w sobie chęć pracy. Najzwy-
czajniej w świecie mu się nie chce. 
Te osoby mają już pewne nawyki 
– o których informują nas praco-

dawcy – jak 
chociażby 
r o b i e n i e 
sobie czę-
s t y c h  i 
d ł u g i c h 
p r z e r w 
na papie-
rosa, lub 
c o  j e s t 
n a jgor -
sze spo-
ż y w a -
nie al-
koholu 
– mówi 

Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łę-
czycy. - Tak jak już wcześniej wspo-
mniałam ogromną rolę odgrywa 
psychika. 

Rekordziści-bezrobotni, którzy 
w rejestrach pośredniaka widnieją 
od 20 lat nie są zainteresowani 
propozycjami pracy, szkoleniami, 
stażami. Nawet 20 tysiącami zło-
tych, które można dostać na zało-
żenie firmy. Są zainteresowani je-
dynie ubezpieczeniem. Niektórzy 
bezrobotni nawet nie sprawdzą 
oferty, tylko od razu odmawiają. 
Trzeba mieć jednak konkretną wy-
mówkę. Inaczej urzędnik skreśli 

człowieka z listy. Traci się status 
bezrobotnego i ubezpieczenie 
zdrowotne. Są i tacy bezrobotni, 
którzy skierowani z pośredniaka 
do potencjalnego pracodawcy 
już od progu proszą go, aby na 
urzędowym dokumencie wpisał 
„brak kwalifikacji”. W takiej sy-
tuacji bezrobotny jest kryty, bo 
przecież poszedł do wskazanego 
przez urząd pracy pracodawcy, 
ale nie z jego winy tej pracy nie 
otrzymał. To dość częsty wybieg 
bezrobotnych, którzy pracy uni-
kają jak ognia. 

(stop)

Zawód – bezrobotny
W Powiatowym Urzędzie Pracy niektórzy bezrobotni 
zarejestrowani są od prawie 20 lat. Grupa tych osób jest 
mniej więcej stała. To ludzie z reguły bez kwalifikacji, 
którzy zrezygnowali z aktywnego poszukiwania pracy. W 
jaki sposób ci bezrobotni radzą sobie z życiem, gdy już 
dawno temu skończyli z pobieraniem zasiłków?

Ale bryndza – mówią na targowisku

Szefowa łęczyckiego pośredniaka 
powiedziała nam, że liczba 
długotrwale bezrobotnych 
praktycznie się nie zmienia

Są bezrobotni, 

którzy wcale nie 

są zainteresowani 

poszukiwaniem pracy

Na targowisku 

coraz mniejszy 

ruch

Mariusz Olszewski dość 
szybko zwinął kram z 
przeciwsłonecznymi 
okularami

Sprzedaż koszul nie szła. Pan Piotr 
wcześniej pojechał do Kutna
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Na tere-
nie woje-

wó d z -
t w a 
łódz-
k ie -
g o 
n i e 
jest 
już 

nadawany sygnał analogowy 
telewizji naziemnej. Dla odbior-
ców posiadających starsze typy 
odbiorników zmiany związane 
z przejściem na sygnał cyfrowy 
oznaczają dodatkowe wydatki. 
Trzeba bowiem kupić specjalny 
dekoder, a niekiedy antenę ze-
wnętrzną. Od kilku tygodni w 
sklepach RTV wzmożony ruch. 

Tradycyjne analogowe telewi-
zory odbierające programy za 
pomocą anteny zazwyczaj zainsta-
lowanej na dachu nieruchomości 
nie są zdolne do odbioru emisji 
cyfrowych. Dlatego od dziś ekran 

takiego telewizora, po włą-
czeniu, będzie jedynie 

śnieżył. Do ogląda-
nia programów 
telewizy jnych 
emitowanych w 
sposób cyfrowy 
z nadajników 

naziemnych 
(w technice 
kodowania 

M PE G -
4 ) 

potrzeb- ny jest telewizor z 
fabrycznie wbudo-
wanym tunerem 

DVB-T. Jeżeli 
telewizor 

nie po-
s i a d a 
takie-
g o 
u r z ą -

dzenia trzeba 
dokupić zewnętrzny tuner 

– zwany też dekoderem. 
- Praktycznie w ciągu dnia 

sprzedajemy po kilkanaście deko-

derów – mówi Łukasz Żelechow-
ski, ze sklepu RTV w centrum mia-
sta. - Przychodzą głównie starsze 
osoby. Niektóre w towarzystwie 
synów lub wnuków, którzy zadają 
odnośnie działania dekoderów 
konkretne pytania. Cena takiego 
urządzenia waha się u nas od 100 
do 150 złotych. W ofercie mamy 
polskie dekodery, mające wiele 
funkcji, umożliwiające bezpłatny 
odbiór 15 programów. Niektórzy 
klienci kupują też anteny ze-
wnętrzne. Te najtańsze kosztują 
niespełna 40 zł, droższe, kierun-

kowe ze wzmacniaczem kosztują 
od 80 do 120 złotych. 

Emisja cyfrowa zapewnia ideal-
ną jakość obrazu i dźwięku. Oglą-
dając cyfrowy obraz nie zobaczy-
my “śnieżenia” czy “odbić”, które 
często powodują duży dyskomfort 
w oglądaniu tradycyjnej telewizji 
analogowej. W obrazie cyfrowym 
tego typu zjawiska nie występują.  
Dźwięk w DVB-T przesyłany jest rów-
nież cyfrowo w najwyższej jakości. 
Dodatkowo możemy odbierać wie-
lokanałowy (przestrzenny) dźwięk.

(stop)

Odkąd na lokalnym rynku poja-
wił się drugi podmiot organizujący 
przyjęcia okolicznościowe, we wsi 
między miejscowymi biznesmena-
mi spokoju nie ma. 

Do tej pory przyjęcia na zamówie-
nie organizowane były w restauracji 
Dominanta. W tej chwili lokal już 
nie ma pozycji dominującej. Pojawił 
się konkurent. Biznes państwa Brze-
skich odebrał znaczną część klientów 
Dominancie.

- Niech każdy prowadzi swoje in-
teresy jak najlepiej umie i nie rzuca 
kłód pod nogi. Niestety konkuren-
cja w postaci tamtej restauracji nie 
może pogodzić się z sytuacją, że we 
wsi my także organizujemy przyję-
cia. Mamy do tego prawo, wszystkie 
wymagane pozwolenia. A że klienci 
wybierają nas, to widocznie dlatego, 
że jesteśmy po prostu lepsi – mówi 
Karol Brzeski. 

Interes Brzeskich faktycznie nabie-
ra rozpędu. To nie tylko organizacja 
uroczystości komunijnych, urodzino-
wych, weselnych czy też konsolacji, 
ale także rozpoczęcie działalności 
agroturystycznej. Do naszej redakcji 
w sprawie tej firmy zadzwonił Czy-
telnik, który był przekonany, że nie 
wszystko jest zgodne z prawem. 

- Organizują przyjęcia na któ-
rych sprzedawany jest alkohol. A 
nie mają na to koncesji – usłysze-
liśmy. - Poza tym ich kuchnia nie 
jest przystosowana do tego typu 
działalności.

- To jakaś bzdura – odpowiada K. 
Brzeski. - Nie sprzedajemy alkoholu 
na przyjęciach. Goście sami kupują 
alkohol i mają nasze pozwolenie 
na jego spożywanie podczas uro-
czystości organizowanych u nas. 
Kuchnia spełnia wszelkie standar-
dy. Tego typu zarzuty, to typowy 
przykład niezdrowej konkurencji. 

Nie chcę nikogo obwiniać, ale 
wydaję mi się, że to właściciele 
pobliskiej restauracji dzwonili do 
redakcji.

- Nigdzie nie dzwoniłam – mówi 
właścicielka restauracji Dominanta. 
- Każdy ma swoich klientów. Czas 
pokaże, kto jest bardziej atrakcyjny. 

(stop)

KOLEJKI PO DEKODERY
ŁĘCZYCA

Zły klimat w relacjach przedsiębiorców

Ostra walka o klienta
GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Karol Brzeski 
zapewniał, że 
interes prowadzi 
legalnie i 
ma wszelkie 
wymagane 
pozwolenia

Państwo Brzescy mają 
jeszcze sklep, w którym 
sprzedawany jest m.in. 
alkohol

Właścicielka restauracji 

mówi, że do Reportera ws. 

konkurencji nie dzwoniła

Po dekodery ustawiają się 

kolejki

Łukasz 
Żelechowski 
prezentuje 
najpopularniejsze 
dekodery
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W sobotę na dziedzińcu zamku w Łęczycy pojawiły się paradne formacje piesze, łucznicy, dworzanie, zorganizowany też 
został pokaz musztry bojowej i szermierki historycznej na szable. Przybyli na sejmik staropolski mogli przyjrzeć się z bliska 

jak wyrabiane były kiedyś gliniane garnki. Swój kunszt prezentowali również wikliniarze, kowale i piekarz. Każdy mógł 
skosztować staropolskich przysmaków. 

- Super impreza. Piękne, dawne stroje i ciekawe koncerty - mówi Lidia Kujawa, z którą rozmawialiśmy na zamkowym 
dziedzińcu. - Fajne pokazy waleczne na szable a także prezentacje broni, ale te głośne strzały z broni niekoniecznie 

odpowiednie dla najmłodszych widzów. 

SEJMIK 
STAROPOLSKI
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STAROPOLSKI
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 36: Każdy kij ma dwa końce

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

Pikantna zupa krem z pomidorów
Składniki: pomidor malinowy - 5 sztuk, czosnek - 4 sztuki, 
cebula - 1 sztuka, sól do smaku - 1.5 łyżeczek, cukier do 
smaku - 2 łyżeczki, chilii - 1 łyżeczka, posiekany szczypiorek - 
1 pęczek 
Sposób przygoto-
wania:
1. Pomidory, cebulę 
oraz czosnek, wło-
żyć do naczynia 
żaroodpornego 
podlać łyżeczką 
oliwy z oliwek 
lub zwykłego 
oleju i piec w ok 180 stopniach 
do miękkości (aż skórka na pomidorach zacznie się 
rozchodzić). 
2. Zawartość naczynia żaroodpornego wyłożyć na deskę do 
krojenia i poczekać aż przestygnie. Po tym czasie pomidory 
obrać ze skórki oraz pokroić w ćwiartki. 
3. Wszystko to wrzucamy do blendera kielichowego lub 
naczynia w którym będziemy blendować. Dolewamy ok 300 
ml wody z bulionem warzywnym i wszystko razem z przy-
prawami blendujemy, podgrzewamy wszystko w garnku i 
zasypujemy posiekanym szczypiorkiem.

Kurczak pieczony na butel-
ce z piwem
Składniki: 1 średni kurczak 
(ok. 1,60 kg) 0,5 litra jasnego 
piwa (w butelce) 3 goździki 
Marynata czosnkowa: 1 
łyżka oleju 3 ząbki czosnku 
Marynata ziołowa: 2 łyżki 
oleju rozmaryn tymianek 
kozieradka słodka papryka 
w proszku ostra papryka w 
proszku mielony imbir kilka 
kropli sosu sojowego sól 
pieprz Dodatkowo: 1 ½ kg 
ziemniaków 20 dag cebuli 5 dag pora 4 ząbki czosnku 2 łyżki 
oleju ostra papryka w proszku cząber koperek sól pieprz
Sposób wykonania: Kurczaka opłukać, odciąć szyję, zalać 
zimną wodą i zostawić w niej kurczaka na około 1 godzinę. 
Następnie opłukać i osuszyć (można ręcznikiem papiero-
wym). Do jednej miseczki przelać olej. Czosnek obrać, opłu-
kać i pokroić w kostkę. Dodać do oleju i wymieszać. Marynatą 
czosnkową natrzeć środek kurczaka. Do drugiej miseczki 
przelać olej. Dodać szczyptę rozmarynu, tymianku, kozie-
radki, słodkiej i ostrej papryki w proszku, mielonego imbiru, 
kilka kropli sosu sojowego, sól i pieprz do smaku. Wszystko 
razem wymieszać i ziołową marynatą natrzeć kurczaka. Tak 

przygotowanego kurczaka owinąć folią spożywczą i włożyć 
do lodówki na około 24 godziny. Otworzyć butelkę z piwem 
i połowę piwa przelać do szklanki. Kurczaka odwinąć z folii 
spożywczej i na otwartą butelką z piwem ostrożnie nałożyć 
kurczaka. Do otwartej butelki z piwem wrzucić goździki. 
Ziemniaki obrać, opłukać i pokroić w plasterki. Cebulę obrać 
i pokroić w półplasterki, a por w plasterki. Czosnek obrać 
i pokroić w kostkę. Do dużej miski przełożyć ziemniaki, 
cebulę, por i czosnek. Dodać olej, szczyptę ostrej papryki w 
proszku, cząbru, koperku, soli i pieprzu. Całość razem wy-
mieszać. Dużą prostokątną formę o wymiarach 25 na 36 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć do niej ziemniaki 
z przyprawami. W środku formy zrobić miejsce na butelkę 
z kurczakiem i ostrożnie przełożyć kurczaka. Całość włożyć 

do nagrzanego piekarnika i piec przez około 90 minut w 
temperaturze 180 °C. W trakcie pieczenia polewać kurczaka 
odlanym wcześniej piwem (np. za pomocą łyżki), aby skórka 
ładnie się zarumieniła. 

 
PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
* Jeśli mleko wykipi i w mieszkaniu roznosi się woń spalenizny 
posyp płytę kuchenną solą. Pochłonie ona niemiły zapach i 
ułatwi jej oczyszczenie.
* Miękki owoc kiwi idealnie pokroisz w plastry używając 
krajalnicy do jajek. 

Dzieci podchodzą do hrabie-
go spacerującego po parku i 
wskazując na zamek, pytają: 
- Czy pan mieszka w tym zam-
ku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego stra-
szydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

* * *
Kowalska spotyka Nowakową.
- Jak się chcecie kochać z tym swoim chłopem, to 
kupcie sobie żaluzje.
- A wy sobie kupcie okulary, bo to nie był mój chłop, tylko 
wasz. 

* * *
Dyrektor cyrku dał do gazety ogłoszenie następującej treści:  
„Poszukujemy odważnego mężczyzny, który z masztu wy-
sokości piętnastu metrów z zawiązanymi oczami wskoczy 
do szklanki. Nie musi umieć nurkować, szklanka będzie 
pusta”. 

* * *
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dzwoni mi w uszach! Co mam robić?
- Przede wszystkim: nie otwierać. 
 

* * * 
Po ogoleniu klienta fryzjer mówi:
- Gotowe. Płaci pan 8 złotych.
- Jak to? Przed goleniem mówił pan, że będzie kosztować 
5 złotych!
- Tak, mówiłem, ale musi pan dopłacić za trzy opatrunki, 
które panu założyłem na rany. 
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Podczas zajęć nauczycie 
się państwo dynamicznie i 
ekspresyjnie łączyć rożne 
style tańca. Będziemy ćwi-
czyć, tańczyć i spalać kalorie! 
Rozwiniecie własną plastykę 
ruchu, poznacie techniki i 
style różnych tanecznych fu-
zji (dancehall, salsa, cha-cha, 
merengue,twist, elementy 
tańca brzucha, elementy 
tańca nowoczesnego). 
Terminy zajęć 3w1:
Poniedziałek: 19.15-20.15 - 
stara sala taneczna
Środa: 19.30-20.30- nowa 
sala baletowa
Czwartek: 19.00-20.00- nowa 
sala baletowa
KOSZT: 35zł/miesiąc- 2 razy w 
tygodniu, 9 zł- jedno wejście
Instruktor : Joanna Zielińska - 
STREET DANCE STUDIO
ZAPISY:
Joanna Zielińska 723-319-518 
do godziny 15.00 lub j.zielin-
ska90@interia.pl 

KDK zaprasza na 
zajęcia “3w1- aerobik 
-gimnastyka-taniec”.

Kristine Lagzda Haapanen
PLANETA K.

malarstwo

Galeria ADI ART, £ódŸ, ul. Piotrkowska 60, otwarcie 14 maja 2013 r. o 19.00
Galeria OsiemPlus, Warszawa, ul. Sapie¿yñska 8, otwarcie 17 maja 2013 r. o 18.00
Dom Kultury w £êczycy, ul. Jana Paw³a II 11, otwacie 20 maja 2013 r. o 18.00

Repertuar kina KDK
20 maj
poniedziałek
16:30  IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction

19:00  IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

21:30  ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

21 maj
wtorek
16:30  IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction

19:00  IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

21:30  ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

22 maj
środa
16:30  IRON MAN 3 3D (dubbing)
 science-fiction

19:00  IRON MAN 3 3D (napisy)
 science-fiction

21:30  ŻYWIE BIEŁARUŚ
 dokument

23 maj
czwartek
 Kino nieczynne !

24 maj
piątek
17:00  WIELKI GATSBY 2D
 dramat

20:00  OLIMP W OGNIU
 akcja

25 maj
sobota
17:00  WIELKI GATSBY 2D
 dramat

20:00  OLIMP W OGNIU
 akcja

26 maj
niedziela
17:00  WIELKI GATSBY 2D
 dramat

20:00  OLIMP W OGNIU
 akcja
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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

Oświadczenie 
Konstancji 
Chodorowskiej, 
wiceprezes 
„Łęczycanki”
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej 
„Łęczycanka” przysłał do 
redakcji treść oświadczenia, 
które jest komentarzem do 
opisanej przez nas sprawy dot. 
zwolnienia lekarskiego Konstancji 
Chodorowskiej. W oświadczeniu 
czytamy: „W wyniku choroby 
Konstancja Chodorowska była 
nieobecna w dniu 22 kwietnia br. 
w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. 
Podstawą do usprawiedliwienia 
tej nieobecności nie było jednak 
zwykłe zwolnienie lekarskie 
ZLA, lecz zaświadczenie lekarza 
sądowego o niezdolności stawienia 
się w sądzie w terminie do dnia 1 
maja 2013r. Włącznie, pracownicze 
zwolnienie lekarskie natomiast 
obejmowało okres niezdolności 
do pracy od 20 do 23 kwietnia 
br. po tym terminie Konstancja 
Chodorowska nie tylko mogła 
ale miała obowiązek stawienia się 
do pracy, co za tym idzie również 
obowiązek uczestniczenia w 
Posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 26 kwietnia 2013r. Rzetelnym 
wywiązaniem się z obowiązków 
służbowych była także podróż 
służbowa w dniu 25 kwietnia 
2013r., podczas której Zarząd 
prowadził negocjacje z firmą 
ubezpieczeniową. Delegacja ta nie 
była - jak to chciałby informator 
gazety - ,,delegacją na bankiet”, 
ale delegacją służbową w celu 
zawarcia niezwykle ważnej dla 
spółdzielni umowy ubezpieczenia”.
Przypominamy, że redakcja nie 
komentowała sprawy a jedynie 
cytowała wypowiedź Krzysztofa 
Urbańskiego, jednego z członków 
Rady Nadzorczej SM Łęczycanka. 
Próbowaliśmy porozmawiać z 
K. Chodorowską. Nie odbierała 
jednak telefonów. 

(stop)

Lokatorzy czterech bloków do-
gadali się w sprawie gospodarki 
odpadami. W trakcie niedawnego 
spotkania w urzędzie miasta 
uzgodniono, że śmieci nie będą 
segregowane. 

- Cieszę się, że się dogadaliśmy. 
Moim zdaniem również w obecnym 
stanie nie ma żadnych możliwości 
selektywnej zbiórki odpadów. W tej 
sprawie wypowiedzieli się lokato-

rzy bloków przy ul. Zachodniej 25, 
27 i 29 oraz ul. Kaliskiej 44. Podczas 
spotkania uzgodniliśmy również, 
że wykupimy od PGKiM używane 
kontenery na śmieci. Szkoda jedy-
nie, że przedsiębiorstwo nie zapro-
ponowało nam wydzierżawienia 
tych kontenerów. W sumie będzie to 
kosztować 4400 złotych – informuje 
Zenon Koperkiewicz, przewodni-
czący wspólnoty mieszkaniowej 
bloku przy ul. Zachodniej 29. 

(stop)

Śmieciowe porozumienie 
ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Gołębie hodował mój ojciec a 

wcześniej dziadek. Ja też jestem 
gołębiarzem. Tak musiało być, 
jest to mój sposób na życie – mówi 
Sylwester Chojnacki. 

Staropolski srebrniak, to naj-
popularniejszy hodowlany 
gołąb. Bródek jest ciemny 
a jego nazwa wzięła się z 
charakterystycznej bródki. 
Grzywacz jest du-
żych rozmiarów 
– o gołębiach 
pan Sylwester 
może rozma-
wiać godzi-
nami. 

- Ho-
duję 

gołębie od 
30 lat. Pamię-

tam, że kiedyś 

praktycznie przy każdej ulicy były 
hodowle. Teraz gołębiarzy jest w 
mieście coraz mniej. Wiadomo, 
czasy się zmieniają. Młodzi nie 
mają już takiej cierpliwości, która 
wymagana jest przy hodowli go-
łębi – mówi S. Chojnacki. 

Gołębiarz zdradził nam, że z 
powodu swojej pasji miał mały 

konflikt z małżonką. 
- Na gołębie można 

stracić sporo grosza. 
Cena niektórych osiąga 

na rynku nawet 2 tys. zło-
tych. Kupowałem takie 

gołębie. Jeździłem na 
targ do Łodzi, Zgierza, 
gdzie hodowcy handlo-
wali gołębiami. Bywało, 
że traciłem sporą część 
pensji i nie dziwię się, 
że żona miała do mnie 

o to pretensje. Ale to już 
przeszłość. Nie kupuję do 

hodowli nowych gołębi. Uwa-
żam, że najlepiej trzymać gołębie z 
własnej hodowli. Raz, to zaoszczę-
dzi się trochę grosza a dwa, to jest 
pewność, że nowy gołąb nie przy-
niesie do hodowli jakieś choroby.

Sylwester Chojnacki trzyma go-
łębie tuż przy kamienicy w której 
mieszka. Urządził gołębiom dom w 
starej komórce.

Co takiego pociągającego jest 
w hodowli gołębi? - pytamy pana 
Sylwestra.

- Tego tak prosto nie da się 
wytłumaczyć. Kocham gołębie, 
lubię na nie patrzeć, szczególnie 
podczas lotu. To mnie odpręża. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że to 
tylko ptaki. Że nic nie rozumieją. 
To nie jest prawda. Poznają mnie, 
wręcz czekają na mnie, gdy idę je 
wypuścić do lotu. Najstarszy jest 
Kuba, ma już ponad 14 lat. Re-
aguje na swoje imię. Siada mi na 
ramieniu, czeka jak go nakarmię. 
Za nic na świecie nie porzuciłbym 
moich ptaszków. 

(stop)

Miłość do gołębi
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ŻYCHLIN

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA
Policjanci łęczyckiej komendy 

przeprowadzili działania kontro-
lne pod kątem stosowania pasów 
bezpieczeństwa przez kierowców i 
pasażerów. Szczególnym nadzorem 
objęto teren Łęczycy i drogę krajową 
nr 91. Skontrolowano 47 pojazdów 
ujawniając ogółem 27 wykroczeń, 
w tym aż 15 przypadków nieko-
rzystania przez kierowców z pasów 
bezpieczeństwa. W kontrolowanych 
pojazdach mundurowi nie stwier-
dzili przypadków nieprawidłowo 
przewożonych dzieci. W trakcie 
działań ujawniono również dwóch 
nietrzeźwych rowerzystów: na 
drodze nr 91 w Jarochowie 54-latka, 
u którego badanie wykazało 1,60 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, a w Konarzewie 42-let-
niego cyklistę z wynikiem 2,20 
promila alkoholu. 

W domku jednorodzinnym 
przy ul. Słowackiego wybuchł 
pożar. Do akcji wyjechało pięć 
zastępów JRG Łęczyca i jeden za-
stęp druhów z OSP w Topoli Kró-

lewskiej. Ogień wybuchł w pokoju 
dziecięcym. Przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia przez chłopca, 
który przebywał w pokoju. Akcja 
trwała 47 minut. Straty oszacowano 
na 5 tysięcy złotych. 

W Siemszycach zapaliła się 
sucha trawa od poruszającego się 
leśnym duktem samochodu oso-
bowego. Do gaszenia ognia skie-
rowane zostały  zastępy jednostek 
straży pożarnej. 

W początkowej fazie były to 
jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Łęczycy, 
Grabowa i Jednostka Ratowni-
czo-Gaśnicza Państwowej Straży 
Pożarnej z Łęczycy. W związku 
z szybkim rozprzestrzenianiem 
się pożaru do akcji dysponowane 
zostały zastępy jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych włączonych 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego z terenu powiatu. 
Na szczęście był to jedynie scena-
riusz akcji strażackiej, podczas któ-

rej zostały sprawdzone wszystkie 
elementy ćwiczeń a założony cel 
w pełni został osiągnięty – mówią 
organizatorzy.

W czwartkowe przedpołudnie 
strażacy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łę-
czycy oraz druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu łęczyc-
kiego uczestniczyli w Powiatowych 
Ćwiczeniach Jednostek Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
powiatu łęczyckiego pod krypto-
nimem „Las 2013”.

Głównymi założeniami ćwiczeń, 
jakie postawili sobie strażacy było:

• sprawdzenie czasu dojazdu 
jednostek, 

• zapoznanie strażaków z zabez-
pieczeniem przeciwpożarowym 

terenów leśnych na wypadek  pro-
wadzenia działań gaśniczych,

• skontrolowanie sprawności 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
będącego na wyposażeniu samo-
chodów gaśniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych,

• sprawdzenie działania systemu 
dowodzenia i łączności podczas 
zaangażowania znacznej ilości sił i 
środków w czasie akcji,

• sprawdzenie współdziałania 
jednostek straży pożarnej z innymi 
podmiotami w akcji gaśniczej,

• sprawdzenie zaopatrzenia 
wodnego do celów gaśniczych oraz 
wypracowania optymalnych sposo-
bów dostarczania wody do miejsca 
pożaru w lesie.

Tekst i fot. KP PSP w Łęczycy

Posłowie i policjanci chcą 
podwyżki mandatów karnych 
dla kierowców, i to nawet 
o 100 proc. (wysokość 
mandatów nie była zmieniana 
od 16 lat). Policjanci chcą 
też prawa do czasowego 
zatrzymywania prawa 
jazdy kierowcom łamiącym 
przepisy. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przychyliło się 
do opinii Komendy Głównej 
Policji i pracuje nad projektami 
stosownych zmian.
W Polsce maksymalna wysokość 
mandatu za jedno wykroczenie 
to 500 zł (a w przypadku tzw. 
zbiegu wykroczeń 1 tys. zł). 
Policjanci uważają, że to zbyt 
niska kara. 

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają okoliczno-
ści śmierci 73-letniego miesz-
kańca Żychlina, którego zwłoki 
znaleziono w rzece Słudwi.

13 maja około godziny 17.40 
dyżurny Komisariatu Policji w 
Żychlinie otrzymał telefoniczne 
zgłoszenie, że w okolicach ulicy 
Żeromskiego, w rejonie kładki dla 
pieszych na rzece Słudwi, w wodzie 

znajdują się zwłoki mężczyzny. 
Mundurowi ustalili, że topielec 
to 73-letni mieszkaniec Żychlina. 
Przybyły na miejsce lekarz stwier-
dził zgon. Mężczyzna nie posiadał 
na ciele żadnych widocznych obra-
żeń, jednak co było bezpośrednią 
przyczyną śmierci denata wykaże 
przeprowadzona sekcja zwłok. 

Okoliczności zdarzenia będą 
ustalać pod nadzorem prokuratury 
żychlińscy policjanci.  

Zwłoki w rzece

Dziecko zaprószyło ogień

Wyższe mandaty

Czy kierowcy zapinają pasy?

Palił się las 
w gminie Łęczyca
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA

Kupon na bezpłatne ogłoszenie
Treść ogłoszenia:

 

Telefon:

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

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



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

Fryzjer
Wykształcenie zawodowe, po kursie 

fryzjerskim
P.H.U. Frezja 

Ul. Kościuszki 28
99-140 Świnice Warckie

tel. 669 329 588  

Sprzedawca
Wykształcenie min. zawodowe, 

doświadczenie mile widziane, obsługa 
kasy fiskalnej

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

99-100 Łęczyca
tel. 24 721 24 82

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 

przedsiębiorstw
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

Lekarz
Wykształcenie wyższe, lekarz 

specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych I medycyny rodzinnej 

lub geriatrii.
Spółdzielnia Inwalidów „TĘCZA”

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

mail: sekretariat@teczasi.pl  
Robotnik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe

TOMMAR S.C. Tomasz Dzienia
Karkosy 35

99-100 Łęczyca
793 067 779

Kierowca C+E
Prawo jazdy kat. C+E, świadectwo 
kwalifikacji, aktualne psychotesty, 
doświadczenie zawodowe min. 12 

miesięcy.
Usługi Transportowe Kociemba Adam

Kozuby 30, 99-100 Łęczyca
99-100 Łęczyca

tel.601 357 379

Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych

Wykształcenie wyższe, 5-letni staż 
pracy lub wykonywania działalności 

gospodarczej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

ul. Mickiewicza 12
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 27 41

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  

Sprzątaczka
Wykształcenie podstawowe

P.U. „ROKA”
Tel. 728 303 610

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Sprzedawca
Wykształcenie zawodowe

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

Oferty pracy – zamknięte: 
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

Kelner
Wykształcenie średnie na kierunku 

gastronomi, handel. Umiejętność 
nawiązywania kontaktów z 

klientami, aktualna książeczka 
sanitarna, doświadczenie w obsłudze 

klienta 3 miesiące, znajomość 
języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym mile widziany
Informacja pokój nr 1 lub 2

Oferty staży:
Technik farmaceutyczny
Wykształcenie: technik farmacji

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

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

Szwaczka
Wykształcenie zawodowe na kierunku 

szwaczka
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Informacja pokój nr 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe lub 

zawodowe, chęć do pracy
Informacja pokój nr 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, stopień 

niepełnosprawności – umiarkowany 
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Nienaganny stan zdrowia, predyspozycje 

do pracy fizycznej
Informacja pokój nr 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Prawo jazdy kat. B, chęć do pracy

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 
członkowskim oraz pracodawców, którzy 
chcą rekrutować pracowników z innych 
krajów członkowskich. Szczegółowe 
informacje na temat ofert pracy za gra-
nicą EURES www.wup.lodz.pl Bliższe 
informacje o aktualnych ofertach pracy z 
EURES udzielane są w pokoju 2 stanowi-
sko 6. Osoby zainteresowane sezonową 
pracą w innych krajach proszone są o 
kontakt z łódzką Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, 
ul. Pomorska 41, tel. (0-42) 636–54–37. 
Dodatkowe informacje na stronie in-
ternetowej www.lodzka.ohp.pl, Wykaz 
agencji zatrudnienia www.kraz.praca.
gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łęczy-
cy informuje, że oferty pracy z naszego 
powiatu, województwa i kraju dostępne 
są na ogólnopolskiej stronie internetowej: 
www.psz.praca.gov.pl

Sprzedam tanio działkę budowlaną- 
usługową o powierzchni 1700 m2 /
działka z przeznaczeniem pod budowę 
domu mieszkalnego, hurtowni, składu 
budowlanego itp. Dojazd drogą asfal-
tową w kierunku Poddębic -3 km od 
Łęczycy, 7 km od autostrady Warsza-
wa- Poznań tel. 669-964-557

Przyjmę panią w średnim wieku do 
pracy na plebanii tel. 504-098-094

Sprzedam nową łuskarkę do bobu. Tel. 
669-840-370

Sprzedam kocioł EKO-PLUS 20 kw  , 
sprzedam gazowy grzejnik wody prze-
pływowej typ  G-19-02 oraz  grzejniki 
żeliwne ,tel.  601-513-450

Sprzedam sadzarkę czeską w stanie 
bdb, rok produkcji 1984, tel.603-753-
488
SPRZEDAM NOWĄ TRAMPOLINĘ:
-średnica trampoliny 244 cm,
-wysokość z siatką ok.245 cm,
-podwójnie ocynkowana drabinka,
-atestowana zgodnie z normami bez-
pieczeństwa UE,
-dopuszczalna waga osób ćwiczących 
150 kg.
-mata wyprodukowana w USA, tel.782-
596-524

Sprzedam dwie sąsiadujące działki o 
pow.1052 i 554 m2. Na mniejszej znaj-
duje się domek letniskowy, do działki 
doprowadzone są media: woda i prąd, 
z możliwością zabudowy. Większa 
działka jest typowo rolna.Bardzo przy-
jemna okolica pod zabudowę ,5 km 
od Łęczycy. Dojazd do działek: droga 
polna utwardzona.Więcej info pod nr 
tel. 531-565-265
Mam na sprzedanie sprawny silnik 1,8 
V8 Renault Laguna na części, tel.794-
751-421,693-382-179

Do sprzedania posiadam około 25 ton 
żyta .  POLECAM !!! załadunek gratis !!! 
tel. 692-255-795

Sprzedam akwarium 100l wraz z 
pokrywą oryginalną i oświetleniem, 
szafka z kątownika z szufladą koloru 
brązowego około 30 ryb (4 glonojady 
po 20cm,2 sumy po 20cm 6 pyszcza-
ków,5 kirysów i wiele innych)+ osprzęt,-
grzałka z termostatem, filtr aqua3 i 
inne dodatki .Całość zamienię na 400
mam jeszcze do sprzedania 100% 
sprawna antyczną sieczkarnie która 
może jeszcze posłużyć bać ładnie 
wyglądać w ogrodzie .Polecam. tel 
665-727-555

Sprzedam pług unia grudziądz ibis m 
2+1 zmienna szerokość orki 32 38 42 cm 
rok produkcji 2008...stan pługa idealny 
pracował w małym gospodarstwie rocz-
nie orał 15 ha wszystkie elementy robo-
cze w idealnym stanie oryginalne łącznie 
z lemieszami i dłutami, w komplecie 
kroje talerzowe które są zdemontowa-
ne. Maszyna poszanowana nigdzie nie 
uszkodzony nie pogięty lakier jak nowy 
cały czas garażowany .tel 603-753-488

Sprzedam wypoczynek dwa fotele i 
kanapa z litego drewna bukowego.
tel.666-018-932

Sprzedam fajnego opelka Astrę II 1.4 
16V 90 km. przebieg oryginalny dok. 
190tyś.  Rok produkcji 1999, wer-
sja ELEGANCE, klima podgrzewane 
elektryczne lusterka el. szyby, poduszki 
pow. komputer pokładowy(pokazuje 
spalanie, zasięg paliwa itp.) drewniane 
wykończenia, przyciemnione szyby, 
alufelgi 15”tel 665-427-784

Mam do sprzedania opryskiwacz o 
pojemności 300L, więcej informacji  
tel.783-815-580
Sprzedam prasę do słomy wysokiego 
zgniotu stan dobry plus dużo części 
zapasowych.tel.600-887-981

Sprzedam 2 jałówki cielne rasa HO 
wysokiej wydajności, tel.601-220-324

Mam do zaoferowania fajny rower ga-
zele stan idealny oryginał rower jak na 
swój wiek trzyma się dobrze wszystko 
w nim jest sprawne, tel.721-155-534

Sprzedam trójkołowca stan bdb. 
Rok produkcji 2012, Amortyzowany 
przód i tył wraz z regulacją sztywności 
tyłu,regulowane siodełko i kierownica 
hamulce tarczowe przód i tył. Łatwy w 
prowadzeniu. 604-148-524

Mam do sprzedania przyczepkę samo-
chodową zarejestrowaną i opłaconą. 
Więcej informacji  tel.783-815-580

Ford Mondeo 2.0 16V 130KM die-
sel,rok produkcji 2003W aucie zostało 
wymienionych sporo części m.in. 
pompowtryski oraz sprężarka (po 
regeneracji), akumulator (gwarancja) i 
sporo innych
Wyposażenie: 
- ABS
- klimatyzacja typu climatronic
- 8 x poduszek powietrznych
- 4 x el.szyby
- 2 x el.lusterka
- el. regulacja fotela kierowcy
- wspomaganie kierownicy
- xenony
- skórzane fotele
- centralny zamek z pilotem w kluczyku
- podłokietnik przód + tył
Auto w ciągłej eksploatacji więc przebieg 
z dnia na dzień ulega zmianie. tel 669-
677-676

Sprzedam meble z ratanu. Komoda 
witryna lustro. Wszystko w dobrym stanie.
tel.660-018-932

Sprzedam krzesełko do karmienia 
kolor niebieski wygląda jak nowe, mało 
używane, tel 669-282-594

Sprzedam piłę spalinową firmy einhell, 
stan bardzo dobry. Tel.664-949-540

Sprzedam nowe opony 14 cali do przy-
czepek, dwukółek. Bardzo wytrzymałe. 
Do 3 ton nacisku na jedno koło. Więcej 
informacji pod nr telefonu. Możliwy 
kurier.tel.660-196-155

Sprzedam działkę o pow. 3h ze stawem 
.Działka położona w gminie Góra Św. 
Małgorzaty w miejscowości Podgórzy-
ce bezpośrednio przy drodze asfalto-
wej. Przy działce prąd, woda, kanaliza-
cja.tel.601-281-212

Sprzedam Renault Midlum, rok 
produkcji 2003, poj. silnika 5000cm3, 
kabina sypialna, elektryczne szyby , 
lusterka, ogrzewanie postojowe . winda 
. tel 535-563-874

Mam do zaoferowania motorower 
marki YAMAHA TZR 50.Rok produkcji 
2006.  Motorek jest zadbany, powy-
mieniane wszystkie oleje na nowy 
sezon jak i opony w bardzo dobrym 
stanie. Ma zmieniony cylinder o pojem-
ności 70, założony jest również tłumik 
który znacznie zwiększą osiągi jak i 
podkreśla lepsze brzmienie. Posiada 
około 15 KM W razie jakichkolwiek 
informacji proszę pisać bądź dzwonić 
pod numer 608-176-214  663-408-626

Sprzedam przyczepę zbierającą PR 3 
Jugoałowianke, rok produkcji 1990,  
stan bardzo dobry,724-108-437

Sprzedam kosiarkę spalinową. Stan 
Idealny. Więcej informacji udzielam 
telefonicznie 661-704-490

Mam na sprzedaż Volkswagen Passat 
B5 w bardzo dobrym stanie, wyposa-
żenie ;poduszki, elektryczne szyby , 
klimatyzacja, tempomat w razie pytań 
proszę dzwonić.Polecam .tel. 605-222-
799
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Drukarnia Łódź

SPORT

W turnieju wzięło udział 8 
drużyn, w skład których weszli 
uczniowie z terenu gminy Góra 
Św. Małgorzaty. Drużyny chłop-
ców, dziewcząt oraz mieszane 
na wzór znanych klubów pił-
karskich, przybrały ich nazwy. 

W grupie A zagrały:
FC Góra Św. Małgorzaty 
AC Milan 
Widzew Sługi 
FC Barcelona 
W grupie B zagrały:
FC Ajax Amsterdam 
Borussia Dortmund 
FC Tiger 
FC Wilki 
Każda drużyna rozegrała po 

trzy mecze w grupie. Po zakoń-
czonych meczach grupowych 
rozegrano mecze finałowe. W 
finale zagrały FC Góra Św. Mał-
gorzaty z FC Ajax Amsterdam 
wygrywając 3 : 0. W meczu o 
trzecie miejsce Widzew Sługi 
pokonał Borussie Dortmund 1 : 0.

Klasyfikacja końcowa turnie-
ju wyglądała następująco:

FC Góra Św. Małgorzaty 
FC Ajax Amsterdam 
Widzew Sługi 
Borussia Dortmund 
FC Barcelona 
AC Milan 
FC Tiger 
FC Wilki 

Najlepszym strzelcem został 
Dominik Włodarczyk (7 bramek 
w turnieju), najlepszym zawod-
nikiem został Adam Przybylak 
ze Szkoły Podstawowej w Górze 
Św. Małgorzaty. Najlepszym 
bramkarzem został Mateusz 
Woźniak ze Szkoły Podstawo-
wej w Sługach.

Na zakończenie turnieju wójt 
Włodzimierz Frankowski wrę-
czył puchary, medale oraz dy-
plomy, zwycięskim drużynom. 
Ufundował też wszystkim za-
wodnikom albumy, broszurki, 
mapki promujące gminę Góra 
Św. Małgorzaty. 

Tekst i fot. UG

Następnego dnia po deszczo-
wym memoriale w Łęczycy pięt-
nastoosobowa reprezentacja wy-
startowała na mityngu w Łodzi 
uzyskując kilka wartościowych 
rezultatów. 

Ponownie podwójne zwycięstwo 
zanotowały siostry Różańskie. 
Ewa zwyciężyła w pchnięciu kulą 
młodziczek z bardzo dobrym re-
zultatem 10.66m [r. życiowy] oraz w 
rzucie dyskiem 33.75m. Paulina była 
najlepsza w tych samych konkuren-
cjach z wynikami 10.65m i 34.50m 
[r. życiowy]. Bartosz Tuszyński był 
najlepszy w biegu na 110mppł 15.21 
[r. życiowy]. To aktualnie jeden z 
najlepszych wyników w kategorii 

juniorów młodszych w Polsce. W 
skoku wzwyż na pierwszym miej-
scu uplasował się Mateusz Skarbek 
180cm [r. życiowy]. Dobrą formę 
zaprezentował wieloboista Kacper 
Urbański. Był drugi na 110mppł 
juniorów 14.76 oraz w skoku o 
tyczce 3.00m. Na tej samej pozycji 
ukończyła zawody w skoku o tyczce 
Mrozińska Katarzyna 2.40m, Elż-
bieta Kalaczyńska zajęła czwarte 
miejsce 2.00m., piąta była Joanna 
Kapłon 2.00m. Rekordy życiowe w 
tej samej konkurencji poprawiali 
młodzicy Adrian Mikołajczyk oraz 
Krystian Kaźmierczak skacząc 
2.40m. Do udanych zaliczą swoje 
starty także Patrycja Olejniczak 

druga w rzucie dyskiem juniorek 
młodszych 30.55m [r. życiowy] i 
szósta w pchnięciu kulą [r. życiowy] 
oraz Mateusz Lewandowski, który 
aż o trzy sekundy poprawił rekord 
życiowy w biegu na 400m 56.72s 
zajmując czwarte miejsce. Rekordy 
życiowe poprawił także Dariusz 
Różański 11.01m w pchnięciu kulą 
oraz 33.38m w rzucie dyskiem oraz 
Łukasz Bartniak w biegu na 400m 
53.90s. To był bardzo udany start, 
który dobrze rokuje przed ligą 
juniorów w której wezmą udział 
zawodnicy MKLA.

Mirosław Andrysiak

Młodzi sportowcy z Łęczycy 
pojechali do Łodzi

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych „Orlikomania”

Zagrały AC Milan, FC Barcelona, 
Ajax i Borussia

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

0-1  (13 min.), 0-2  (29 min.), 0-3  
(38 min.), 0-4  (78 min.)
Górnik: Łopaciński - 
Michałowski, Jarczyński, 
Maśliński, Olczak, Góra, 
Karasiński,  Ferszt, Pałczyński, 
Laskowski, Pacałowski; 
rezerwowi: Pałczyński, Fibich
Górnik Łęczyca nie wykorzystał 
okazji do oddalenia się od 
strefy zagrożonej spadkiem 
i zdecydowanie uległ faworyzowanemu zespołowi LKS Kwiatkowice. 
Wynik 0-4 to najwyższa ligowa porażka łęczycan na własnym boisku od 
10 listopada 2007 roku (przegrana 0-4 z Wartą Sieradz).
gornikleczyca.futbolowo.pl

Górnik Łęczyca - LKS Kwiatkowice
0-4 (0-3)

Rywalizowały podstawówki i gimnazja

Ruszył sezon lekkoatletyczny dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Na powi-
atowych zawodach w czwórboju doszło 
do sprawiedliwego podziału pierwszych 
miejsc. W kategorii dziewcząt zwyciężyła 
szkoła podstawowa nr 3, a wśród chłopców 
triumfowała szkoła nr 4. Obie szkoły awan-
sowały do zawodów rejonowych. Gimnazja 
rozegrały pierwszy rzut ligi gimnazjalnej. 
W zawodach powiatowych zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców najlepsze było 
gimnazjum w 
Łęczycy przed zespołami z Grabowa. Sz-
koły te wywalczyły awanse do zawodów 
rejonowych. Najlepsze wyniki według tabel 
wielobojowych uzyskali Natalia Pysera w 
skoku wzwyż [153cm r. życiowy], oraz Bar-
tosz Tuszyński w biegu na 60 mppł [8.30s 
r. życiowy]. W pozostałych konkurencjach 
zwyciężali;
100m Natalia Stasiak - Łęczyca 14.14s, 
Jędrzejewski Mieczysław - Grabów 12.66s.
300m Jaśkiewicz Patrycja - Grabów 48.05s, 
Góra Paweł Łęczyca 41.91s.
600m|1000m Kaczmarek Weronika - 
Daszyna 2.00.80 min, Gąsiorowski Szymon 
- Daszyna 3.00.46min.

60ppł Stasiak Natalia - Łęczyca 9.78s.
Skok w dal - Pilichowska Katarzyna - Łęczyca 
4.50m, Jedyński Krystian - Grabów 5.35m.
Pchnięcie kulą - Olejniczak Patrycja - 
Łęczyca 9.36m, Różański Dariusz - Łęczyca 
11.53m.
Rzut dyskiem - Olejniczak Patrycja - Łęczyca 
34.05m, Różański Dariusz - Łęczyca 35.67m.
Rzut oszczepem - Woźniak Marceli - Łęczy-
ca 39.32m, Adamczewska Martyna - Łęczyca 
31.33m.
Skok wzwyż - Karwacki Łukasz - Łęczyca 
180cm.
Bardzo dobrze spisały się oba zespoły Gim-
nazjum Łęczyca na zawodach rejonowych w 
Ąleksandrowie Łódzkim. Zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy plasowali się na drugich mie-
jscach i z dobrymi wynikami, które dają im 
szansę walki o pozycje medalowe awansowali 
do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 
28 bm.w Spale. Najlepszy wynik zawodów wg 
tabel wielobojowych uzyskał Bartosz Tuszyńs-
ki w biegu na 110 mppł15.25s. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje także świetny wynik 
Łukasza Karwackiego w skoku wzwyż 195 
cm, który jest aktualnie najlepszym wynikiem 
w Polsce w kategorii młodzików. W tej samej 
konkurencji wśród dziewcząt najlepsza była 
Natalia Pysera - 150cm.

(and)

ŁĘCZYCA
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