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

Rodeo w Grabowie. Podczas 
ludowego święta uczono 
dojenia krowy. Odważni mogli 
też ujeżdżać byka

Bunt na podwórku

str. 7

w tym 8% VAT

Radny pisze do Tuska Awantura na Zachodniej

str. 2 str. 4

 str.12

Świnice Warckie: 
Krytyka wicewójta. 
Sadzi las na osiedlu

str. 5

str. 3

Majówka zdrowia – pomimo nie najlepszej 
pogody impreza się udała. Fotorelacja, str.8-9

Turysta 
w piwnicy. 
Uwaga na 
wakacyjne 
oferty!

str. 6 W kościele karabiny i amunicja str. 13
73

Czarne chmury 
nad prezesami 
„Łęczycanki”

Kilka dni temu doszło do 
spotkania największych 
przeciwników obecnego zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Łęczycanka”. Opracowana została 
strategia przed zbliżającymi się 
walnymi zebraniami. Padło dużo 
krytycznych słów pod adresem 
Romana Mioduchowskiego, 
szefa spółdzielni, oraz Konstancji 
Chodorowskiej, zastępcy prezesa. 
Spółdzielcy nie ukrywają, że chcą 
odwołania prezesów. Walne 
zebrania spółdzielców już w 
czerwcu. Emocji na pewno nie 
zabraknie. 

Opozycja się jednoczy
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Nikt nie zgłosił się w ubiegły 
wtorek na przetarg dot. sprze-
daży starego więzienia przy ul. 
Pocztowej. Co więcej, po oficjalnej 
informacji starostwa w sprawie 
wystawienia nieruchomości wraz 
z działką na sprzedaż, nie za-
dzwonił ani jeden zainteresowany 
przedsiębiorca. To może dziwić, 
bowiem jeszcze kilka miesięcy 
temu, gdy starostwo dopiero 
przymierzało się do tej sprzedaży, 
odbierało od zainteresowanych 
kupnem więzienia biznesmenów 
sporo telefonów. Dlaczego teraz 
takiego zainteresowania nie ma?

- Być może jest to celowe działa-
nie. Będziemy musieli teraz obniżyć 
cenę nieruchomości wraz z działką 
– mówi Wojciech Zdziarski, staro-
sta powiatowy. 

Cena wywoławcza podczas 
pierwszego i nieaktualnego już 
przetargu została ustalona na po-
nad milion siedemset tysięcy zło-
tych. Warto dodać, że ewentualne 
pieniądze ze sprzedaży wpłyną do 
Skarbu Państwa. Powiat otrzyma 
jedynie 25 procent kwoty za jaką 
uda się sprzedać nieruchomość.

(stop)

Darmozjady – to określenie 
rozjuszyło znaczną część miej-
skich radnych. Przewodniczący 
rady zastanawia się nawet, czy 
nie iść z tym do sądu. Sprawcą 
zamieszania jest Zenon Koper-
kiewicz, który podjął niedawno 
decyzję, że w tej sprawie napisze 
do premiera Tuska. 

O darmozjadach radny Koper-
kiewicz mówił m.in. na łamach 
„Reportera” w kontekście pracy 
łęczyckiego samorządu. Zapropo-
nował, aby rada składała się nie z 
15, ale z 7 radnych. Na reakcję nie 
trzeba było długo czekać. Przewod-
niczący rady zagroził, że pozwie 
radnego do sądu.

- Jesteśmy zbulwersowani słowa-
mi pana Koperkiewicza o darmo-

zjadach, które godzą w dobre imię 
samorządu – mówił Paweł Kulesza, 
przewodniczący rady miasta, który 
na poprzedniej sesji miejskiej pytał 
radnego, czy faktycznie takich 
słów użył w wywiadzie dla naszej 
gazety.

- Nie zamierzam się z niczego 
wycofywać. Nadal uważam, że 
użyłem bardzo trafnych sformu-
łowań. Widać to zresztą najwy-
raźniej po reakcjach niektórych 
samorządowców – twierdzi Zenon 
Koperkiewicz. 

Kontrowersyjny radny o całej sy-
tuacji chce poinformować premiera 
RP, Donalda Tuska. 

- W naszym mieście wśród 
samorządowców jest wielu po-
wiązanych z Platformą Obywa-
telską – słyszymy od radnego. 
- Dlatego o postawie tych ludzi, 
którzy próbują kneblować mi 
usta, zamierzam napisać do 
premiera. Niech wie, do czego 
dochodzi w Polsce powiatowej. 
To skandal, że grozi się radne-
mu sądem, tylko dlatego, że ma 

odwagę wyrażać swoją opinie. 
Przecież jest wolność słowa.

Jak się dowiedzieliśmy, prze-
wodniczący Kulesza nie podjął 
jeszcze decyzji o ewentualnej spra-
wie sądowej przeciwko krnąbrne-
mu radnemu. Czeka na wyjaśnie-
nia samorządowca i odpowiedź, 
czy faktycznie użył takich słów. Z. 
Koperkiewicz złożył w urzędzie 
miasta stosowne wyjaśnienia na 
piśmie w ubiegłym tygodniu. Czas 
pokaże jaki będzie finał tej sprawy. 

(stop)

Miejska komisja rewizyjna zaj-
mie się skargą na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3, Ryszarda Ziar-
kowskiego. 

Skarga wpłynęła do magistratu 
od matki jednego z uczniów pod-
stawówki, który jest dzieckiem au-
tystycznym. Matka wytyka dyrek-
torowi błędy w procesie kształcenia 
specjalnego oraz dyskryminowanie 
autystycznego ucznia. 

- Naprawdę trudno jest mi się 

odnieść do skargi. Nie widziałem jej, 
poza tym nawet nie rozmawiałem 
w tej sprawie z matką tego chłopca. 
Nie przyszła do mnie zgłosić proble-
mu. Zresztą uważam, że go nie ma. 
Szkoła wypełnia obowiązki kształ-
cenia specjalnego dla tego ucznia, 
które zostały określone w orzecze-
niu poradni zdrowia. Na pewno 
uczeń nie jest dyskryminowany 
– zapewnia dyrektor Ziarkowski. 

To pierwsza skarga na dyrektora, 
który szefuje w „trójce” od 4 lat. 

(stop)

Skarga na dyrektora „trójki”Chętnych na więzienie (na razie) nie ma
Starosta podejrzewa, 
że przedsiębiorcy 
zainteresowani 
kupnem więzienia 
czekają na obniżenie 
ceny 

Samorządowiec pisze do premiera

Zenon Koperkiewicz napisze 

list do premiera Tuska ws. 

pracy łęczyckiego samorządu. 
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W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Łęczycanka” spokojnie nie jest. 
A to dopiero preludium do praw-
dziwych emocji, które na pewno 
towarzyszyć będą czerwcowym 
walnym zebraniom. Spółdzielcy, 
którzy wieszają psy na obecnym 
zarządzie, domagają się radykal-
nych zmian. Chcą przekonać do 
swoich pomysłów większą grupę 
osób. Nie ukrywają, że zamierzają 
odwołać ze stanowiska Romana 
Mioduchowskiego i Konstancję 
Chodorowską. 

W ubiegłym tygodniu w spo-
tkaniu wzięło udział kilkunastu 
najbardziej krytycznych w swoich 
ocenach spółdzielców. Zaproszeni 
także zostali opozycyjni członko-
wie Rady Nadzorczej – Krzysztof 
Urbański i Waldemar Augusty-
niak. 

Temperatura w spółdzielni 
mieszkaniowej rosła od kilku 
tygodni. Za sprawą wygaszenia 
kotłowni przy ul. Konopnickiej 
do mediów przedostało się sze-
reg, nieraz sprzecznych i nie 
do końca jasnych informacji. 
Zdaniem spółdzielców zamęt, to 
wina zbyt małego doświadczenia 
nowego prezesa.

- Roman Mioduchowski miał 
być lekiem na całe zło. Twier-

dził, że jest specjalistą od po-
zyskiwania środków unijnych, 
ale z tego, jak na razie, też nic 
nie wychodzi. Nie będę nawet 
przypominał, ile było niepo-
rozumień w związku z jego 
wypowiedziami dotyczącymi 
kotłowni przy ul. Konopnickiej. 
Ale na szczęście to już mamy 
za sobą. Teraz prezesi zgoto-
wali nam nową niespodziankę. 
Okazuje się bowiem, że walne 
zebrania mają odbyć się w od-
dalonej od centrum miasta re-
stauracji „Tęcza”. Czy naprawdę 
nie było innego wolnego lokalu? 
Dlaczego zebrania nie są w bur-
sie przy Kaliskiej, tak jak rok 
temu? Przecież starsze osoby w 
ogóle nie przyjdą na zebrania, 
które praktycznie odbywają się 
poza miastem – mówił podczas 
spotkania Krzysztof Urbański. 

Zadzwoniliśmy do dyrektora 
bursy szkolnej, przy ul. Kaliskiej. 
Zapytaliśmy, czy z „Łęczycanki” 
dzwonił ktoś w sprawie ewentu-
alnego wynajmu pomieszczenia.

- Jak do tej pory żadnego takiego 
telefonu nie odebrałem. Nikt nas 
jeszcze ze spółdzielni mieszka-
niowej nie pytał o taką możliwość 
– mówi Jerzy Szymczak, dyrektor 
bursy.

To skandal – grzmieli spółdziel-
cy. - Zebrania powinny być zorga-

nizowane w centrum miasta a nie 
na obrzeżach. To celowy zabieg, bo 
wiceprezes Chodorowska wie, że 
ma najwięcej wrogów z ul. Konop-
nickiej i Dominikańskiej. 

Waldemar Augustyniak, kry-
tykował, że w spółdzielni nie ma 
uchwalonych ważnych wewnętrz-
nych regulaminów. 

- Na dobrą sprawę można po-
wiedzieć, że Rada Nadzorcza 
została ubezwłasnowolniona. 
W „Łęczycance” jak do tej pory 
zostały uchwalone jedynie dwa 
wewnętrzne regulaminy. Powinno 
być ich minimum siedem – usły-
szeli spółdzielcy od członka Rady 
Nadzorczej. 

Negatywnie oceniono też fi-
nansowanie bazy technicznej 
spółdzielni.

- W ciągu roku na bazę prze-
znaczane jest prawie 780 tys. 
złotych. Przecież za te pieniądze 
można by docieplić dwa bloki – 
mówił K. Urbański. - Moim zda-
niem pieniądze są marnotrawio-
ne. Nie mogę zrozumieć tego, że 
na pomalowanie dwóch ławek z 
kasy „Łęczycanki” wydawanych 
jest na ten cel aż 1400 złotych. 
Dowiedziałem się również, że 
pomalowanie dwóch suszarni 
wyceniono na ponad 11 tysięcy 
złotych. 

Dyskusja o wydawanych pie-

niądzach była niezwykle emocjo-
nująca. Spółdzielcy pytali m.in. o 
wynagrodzenie Konstancji Cho-
dorowskiej. 

- To jest tajemnica – odpowiadał 
z sarkazmem w głosie W. Augusty-
niak. - Pani Chodorowska nie chce 
o tym mówić. A warto tutaj dodać, 
że każdy członek spółdzielni ma 
prawo do wglądu w uchwały, 
również w te określające wynagro-
dzenie prezesów. 

Krzysztof Góralski, jeden ze 
spółdzielców uczestniczących w 
spotkaniu, mówił o lekceważeniu 
ze strony władz „Łęczycanki”.

- Wielokrotnie zwracałem uwagę 
na problem rosnącego żywopłotu 
przy ul. Konopnickiej. Trzeba go 
wyciąć, bo kierowcy nie widzą 
pieszych przechodzących przez 
jezdnię. Usłyszałem, że żywopłot 
jest pod ochroną. Przecież to ab-
surd. Nie chcę go wykopać a jedy-
nie przyciąć. Czy ma się wydarzyć 
tragedia, by moja prośba została 
łaskawie rozpatrzona – pytał spół-
dzielca. 

Mirosława Stokwiszewska 
zwróciła uwagę na planowany 
porządek obrad walnego zebrania 
spółdzielców. 

- Zarząd ustawił punkty pod 
siebie. Najpierw jest na przykład 
przyjęcie absolutorium dla preze-
sów a później dyskusja. Przecież 

ludzie najpierw powinni wypo-
wiedzieć się, czy dobrze oceniają 
pracę szefów spółdzielni. Dopiero 
później powinno być w tej spra-
wie głosowanie. Przerabialiśmy 
to rok temu i znów w porządku 
obrad pojawił się ten sam pro-
blem. Oczywiście to przemyślane 
działanie zarządu – uważa pani 
Mirosława. 

Walne zebrania członków spół-
dzielni mieszkaniowej „Łęczycan-
ka” rozpoczną się 20 czerwca. Zo-
stały podzielone na sześć okręgów. 
Według niektórych spółdzielców 
złamany został statut spółdzielni.

- Dotyczy to paragrafu 13, punk-
tu 3 – mówi Jarosław Szymań-
ski. - Okręgi zostały podzielone 
niesprawiedliwie. Z Konopnickiej 
i Dominikańskiej jest zbyt mało 
osób, zaledwie trochę ponad 70 
mieszkań. Natomiast z Belwe-
derskiej ponad 500. To celowa 
manipulacja.

Jak widać Konstancję Chodorow-
ską i Romana Mioduchowskiego 
czeka trudna przeprawa. Mogą 
spodziewać się niewygodnych 
pytań. 

O komentarz ws. niedawnego 
spotkania poprosiliśmy szefa 
„Łęczycanki”. Wysłaliśmy na spół-
dzielczą pocztę mejla w tej sprawie. 
Czekamy na odpowiedź.

(stop)

Spółdzielcy 
powiedzieli 
co myślą... Spółdzielcy, którzy w 

ubiegłym tygodniu spotkali 
się, by omówić strategię przed 
walnymi zebraniami, krytykują 
zarządzających „Łęczycanką”.

ŁĘCZYCA
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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
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Jeszcze kilka tygodni potrwać 

mają roboty przy kładzeniu kabla 
średniego napięcia, który ma zostać 
podciągnięty do nowej Biedronki. 
W tym celu rozkopano pobocze 
ul. Pocztowej, na której znajduje 
się stacja transformatorowa. Kabel 
zostanie ułożony od Pocztowej do 
Biedronki, przy której pracuje na ra-
zie zastępczy agregat prądotwórczy.

Mieszkańcy muszą przygotować 
się na poważniejsze rozkopy. Już 
niedługo bowiem rozpoczną się 
prace związane z modernizacją 
sieci i węzłów ciepłowniczych. 
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. 

(stop)

Rozkopane 
ulice

Na ul. Zachodniej dwaj panowie 
dali upust swoim emocjom. Pra-
wie doszło do rękoczynów. Kością 
niezgody jest droga przechodząca 
tuż obok pobliskich ogródków 
działkowych. 

- Panie, puknij się pan w głowę 
– mówił zdenerwowany Marian 
Bartniak, odpierając zarzuty Anto-
niego Kuczkowskiego. - To nie moja 
wina, że na drodze przy działkach 
stoi woda.

- A właśnie, że pana wina – krzy-
czał pan Antoni. - Usypaliście wał 

przy drodze, zasypując rowek, 
którym schodziła woda. Mieszkam 
tutaj od wielu lat i nigdy nie było 
problemów związanych z zalewa-
niem tej drogi. 

Dalsza wymiana zdań pomiędzy 
adwersarzami nie nadaje się do 
cytowania w gazecie. Padały nie-
cenzuralne słowa. 

Droga, odchodząca od ul. Za-
chodniej w kierunku działek, jest 
w coraz gorszym stanie. Pełno w 

niej dziur, na wysokości działek jest 
zapadnięta. Woda gromadzi się w 
zapadlinach od kilku lat. 

Ostra wymiana zdań spowodo-
wała, że z naszym dziennikarzem 
o drogowym problemie zaczęli też 
rozmawiać działkowicze.

- Po tej drodze codziennie jeż-
dżą ciężkie samochody. Poza tym 
jest tutaj naturalny spadek. Nic 
dziwnego, że woda zatrzymuje 
się w dziurach. Nie ma odwod-

nienia terenu. Niepotrzebnie 
dochodzi do kłótn i,  szkoda 
zdrowia. Najwyższy czas, aby 
drogowcy wyremontowali ten 
trakt – usłyszeliśmy od jednego 
z działkowców. 

Dyskusja o drodze trwa też mię-
dzy starostwem a magistratem. Nie 
wiadomo, kto jest zarządcą drogi a 
tym samym z czyjej kasy powinny 
pójść pieniądze na remont. 

(stop)

Puknij się pan w głowę!

O mały włos nie doszło 
do rękoczynów

Zdaniem Antoniego 
Kuczkowskiego przy drodze 
niepotrzebnie działkowicz 
zrobił nasyp
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Jeśli do 1 stycznia 2014 roku przy 
szpitalu nie powstanie lądowisko 
dla śmigłowców Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, NFZ nie 
będzie kontraktował Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Dyrekcja 
łęczyckiego ZOZ-u robi wszystko, 
aby wygospodarować pieniądze na 
niezbędną inwestycję. 

Niedawno podpisana została 
umowa na projekt techniczny wraz 
z kosztorysem budowy lądowiska. 
Wstępnie zakłada się, że inwestycja 
pochłonie 300-400 tys. złotych. 

- To i tak jedna trzecia sumy 
o jakiej mówiło się na początku 
naszych rozmów związanych z 
powstaniem lądowiska – infor-
muje Andrzej Pietruszka, dyrek-
tor szpitala. - Nie ukrywam, że 
jestem zadowolony z negocjacji. 
Teraz pozostaje ogłoszenie prze-
targu na wykonanie prac a potem 

trzeba zabrać się do roboty, aby 
lądowisko było gotowe do końca 
tego roku. 

Lądowisko ma zostać wybudo-
wane na podwyższeniu starych 
zbiorn ików wodnych, które 
zostaną przeniesione pomiędzy 
garażami a stacją trafo. Skąd dy-
rekcja ZOZ-u weźmie pieniądze 
na lądowisko dla LPR? Wiadomo 
przecież, że szpital przechodzi 
właśnie głęboką restruktury-
zację. 

- Chcemy m.in. zmniejszyć koszty 
obsługi długów z krótkotermi-
nowych na długoterminowe. Z 
obliczeń wynika, że z takiej ope-
racji będziemy mieli pieniądze na 
lądowisko. Jeżeli nie uda się tego 
zrobić, to trzeba będzie zaciągnąć 
kredyt. Nie dopuszczę do tego, aby 
szpital stracił SOR – słyszymy od 
dyrektora Pietruszki. 

W ubiegłym tygodniu o łęczyc-
kim szpitalu rozmawialiśmy z 

Krystyną Pawlak, zastępcą staro-
sty powiatowego. Czy rozpoczęcie 
restrukturyzacji placówki oznacza 
rezygnację z planów prywatyzacji – 
pytaliśmy.

-  Aby 
odpo-

wie -
dzieć na 
to pytanie, 

trzeba jeszcze poczekać 
kilka miesięcy. Wydaję mi 

się, że konkretna decyzja w 
tej sprawie zapadnie po waka-

cjach. Szpital wychodzi na prostą i 

na chwilę obecną, moim zdaniem, 
prywatyzacja nie jest potrzebna – 
mówi wicestarosta. 

(stop)

Do naszej redakcji zadzwoniła 
jedna z Czytelniczek, której nie po-
doba się to, że zastępca wójta, Tade-
usz Bednarek, posadził na działce 
budowlanej przy ul. Stemplewskiej 
drzewa leśne. 

-  P r z e c i e ż 
wszystkie dział-
ki przy tej ulicy 
są z przezna-

czeniem budowlanym. A wice-
wójt sadzi sobie drzewa iglaste 
i tworzy na osiedlu domków 
jednorodzinnych mini-las. Je-
stem miłośniczką przyrody, ale 
trzeba zadać sobie pytanie, czy 
pan Bednarek nie złamał przepi-
sów. Po pierwsze, czy nie musiał 
zgłosić w urzędzie, że zmienia się 
przeznaczenie działki? Po drugie, 
czy zadbał o interesy sąsiadów? 

Przecież drzewa leśne szybko 
się rozrosną, puszczą korzenie, 

które mogą uszko-
dzić sąsied-

nie budyn-
ki. Poza 

tym, czy pan wicewójt zachował 
odległość od granicy najbliższych 
działek. Można się domyślić, że 
jak drzewa urosną, to sąsiednie 
działki będą zacienione – mówi 
jedna z mieszkanek Świnic. 

Po południu – tj. w porze, gdy 
wicewójt jest już dyrekto-
rem Gminnego Ośrodka 
Kultury (pisaliśmy o 
tym niedawno, ale 
przypomnijmy, 
że wicewójt 
prac uje  n a 
dwóch eta-
tach) – po-
szliśmy po-
rozmawiać 
z samym za-
interesowa-

nym. 
-  Sz c z e -

rze mówiąc 
jestem zasko-
czony pytaniami 
waszej czytelniczki. Nie 
sadzę żadnego lasu na osiedlu. 
Na działce wsadziłem ozdob-
ne jodły, które nie przekroczą 

dwóch metrów wysokości - prze-
konuje Tadeusz Bednarek. - Nie 

pytałem o pozwolenie w urzędzie, 
przyznam, że nie wiem, czy w 
ogóle muszę zgłaszać tego typu 

s p r a w y. 
Wy s t ąp i -

łem jedynie 
o pozwolenie 

na postawienie 
ogrodzenia. Jodły 

wsadziłem tylko dlate-
go, aby na działce nie rosły chwasty. 
Uważam, że nie złamałem żadnych 
przepisów. 

Czy faktycznie? Postanowiliśmy 
o to zapytać wójta. 

- Nie będę rozmawiał, nie mam 
czasu – odparł Krzysztof Próch-
niewicz, wójt Świnic Warckich. - W 

urzędzie jest osoba odpowiedzial-
na za kontakty z mediami. 

Okazuje się, że tą osobą jest Ta-
deusz Bednarek. Wychodzi więc 
na to, że musimy wysłać mejla do 
Tadeusza Bednarka z pytaniem, 
czy Tadeusz Bednarek mógł, nie 
zgłaszając wcześniej tego w urzę-
dzie, zasadzić na działce budow-
lanej drzewa leśne. Absurdalna 
sytuacja, tym bardziej, że wicewójt 
sam przyznał, że w tej konkretnej 
sprawie aż tak dobrze wykładni 
prawa nie zna. 

(stop)

Dla szpitala szykują się kolejne wydatki

ŁĘCZYCA

ŚWINICE WARCKIE

Czy niedługo 
w tym miejscu 
lądować będą 
śmigłowce 
Lotniczego 
Pogotowia 
Ratunkowego?

Wicewójt sadzi las. 
Nie wszystkim się to podoba

Lądowisko musi być...

Na działce budowlanej 
wicewójt wsadził 
drzewa leśne. Niektórzy 
mieszkańcy to krytykują

Tadeusz Bednarek w rozmowie z 
naszym dziennikarzem przyznał, że 
nie wie, czy musiał w urzędzie gminy 
zgłaszać obsadzenie działki iglakami. 
Wicewójt jest zaskoczony krytyką jednej 
z mieszkanek Świnic
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WAKACJE 2013 – WERSJA EKONOMICZNA

ŁĘCZYCA
Do biura podróży przychodzą klienci 
zainteresowani wyjazdami do kurortów 

modnych kilkadziesiąt lat temu. Dużo 

ofert jest do Bułgarii

reklama

reklama

Już dawno minęły czasy, gdy 
w biurze podróży wykupywane 
były drogie oferty wakacyjnych 
wojaży. Teraz klient ogląda zło-
tówkę dwa razy i zanim się na coś 
zdecyduje, dokładnie wszystko 
przeliczy. Okazuje się jednak, 
że nie zawsze opłaca się zbytnio 
kalkulować. Jeden z turystów, 
choć trudno w to uwierzyć, został 
zakwaterowany... w piwnicy. 

Pechowy klient zdecydował się 
na tzw. wersję ekonomiczną poko-
ju. Wykupując taką ofertę możemy 
być pewni obniżo-
nego standardu 
pomieszczenia lub 
tego, że na przy-
kład widok z okien 
nie będzie na mo-
rze. Ale czy można 
oczekiwać, że wer-
sja ekonomiczna 
oznaczać będzie 
piwnicę?

- Klient wyku-
pił taką ofertę nad 
morzem Śródziem-
nym. W hotelu, na-
wiasem mówiąc 
ekskluzywnym, 
nie było już akurat 
wolnych pokoi o 
wysokim standar-
dzie. Miał otrzy-
mać skromniejszy 
pokój, ale oczywi-
ście nie w piwnicy. 
Decyzję o takim 
zakwaterowaniu 
podjęto na miej-
scu nie informując 
o tym absolutnie 
organizatora wy-
jazdu. Klient został 
zakwaterowany w 
pom ieszczen iu 
piwnicznym, bez 
okien. Pomagamy 
mu w uzyskaniu 
odszkodowania – mówi Wadim 
Jatczak, właściciel łęczyckiego biura 
podróży. - Nie może być tak, że na 
miejscu, bez wiedzy biura podró-
ży, podejmowane są tak szokujące 
decyzje.

Skarg od niezadowolonych klien-
tów podobno nie ma dużo. Pan 
Wadim twierdzi, że w ciągu ośmiu 
lat organizowania przez niego 
wycieczek, skarżących się można 
policzyć na palcach jednej ręki. Naj-
częściej skargi dotyczą obniżonego 
standardu pokoju i wyżywienia. 

W biurze podróży dowiedzieli-
śmy się, że do łask wracają kurorty, 
które cieszyły się powodzeniem 
20-30 lat temu. 

- Sprzedajemy coraz więcej ofert 
wakacyjnych do Bułgarii – infor-
muje W. Jatczak. - Tydzień pobytu 
na  Słonecznym Brzegu, to koszt 
1500 złotych. W cenie jest autokar, 
zakwaterowanie w pięciogwiazd-
kowym hotelu, z wyżywieniem all
-inclusive. Jeszcze taniej, bo za tysiąc 
złotych, można wykupić przelot do 
Bułgarii i zakwaterowanie w hotelu, 
ale z własnym wyżywieniem. 

W tym roku – jak nam powiedział 

właściciel biura podróży – turystów 
z Polski szczególnie zachęca do 
przyjazdu Albania i Rumunia. Jak 
do tej pory, żadna taka oferta nie 
została jednak jeszcze sprzedana. W 
dalszym ciągu najmodniejszy-
mi kierunkami zagranicz-
nych wyjazdów są Turcja, 
Tunezja, Egipt i Chorwacja. 

(stop)

Turysta wylądował w piwnicy

Wadim Jatczak prezentuje katalog Lato 

2013

Profesjonalna opieka stomatologiczna połączona ze zdro-
wiem oraz bezpieczeństwem pacjenta. Nasza praktyka 
oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne obejmujące 
leczenie osób dorosłych oraz dzieci. Znacznie lepiej jest zapo-
biegać niż leczyć rozwinięte już choroby. Rzetelną i skuteczną 
diagnostykę stosujemy w oparciu o nowoczesny sprzęt.  
Zapisz się już dziś.

Lek. dent. Paweł Kulhawczuk 
Świnice Warckie, ul. Kościuszki 24a

Tel. 795-821-876

Bezbolesne 
leczenie zębów! 

Domowe ciasta, sok ze świeżych owoców, szeroki wybór 
kaw: z alkoholem, lodami, orientalnymi przyprawami. 
Oryginalne wina. Wyjątkowa atmosfera w pięknym, 
niestandardowym wystroju wnętrza. Z tyłu kawiarni 
ogródek. Organizujemy imprezy okolicznościowe.

Marzysz o Niebieskich Migdałach?
Już nie musisz... są na wyciągnięcie ręki.

Nowa kawiarnia 
– Niebieskie Migdały – zaprasza!

Godziny otwarcia: wtorek - piątek 9:00 - 19:30
Soboty: od 9:00 do ostatniego klienta

Niedziele: od 11:00 do ostatniego klienta

Kawiarnia-cukiernia Niebieskie Migdały
Łęczyca, ul. Poznańska 6

Tel. 792-037-268
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To skandal, że cmentarz 
wojskowy jest zarośnięty trawą. 
Także bulwersujące jest to, że 
trawniki są w mieście przycinane 
byle jak – mówi nasz Czytelnik, 
który w tej sprawie zadzwonił do 
redakcji. 
- Kiedyś byłem żołnierzem, więc 
porządku jestem nauczony. 
Jestem patriotą i nie mogę 
zrozumieć czemu cmentarz 
wojskowy jest zaniedbany. To 
bardzo przykre – usłyszeliśmy w 
redakcyjnej słuchawce. - Teraz są 
czasy „róbta, co chceta”. Miejskie 
trawniki, jeśli są przycinane, to 
w sposób niedbały. Dzwoniłem 
w tej sprawie do odpowiednich 
służb miejskich, ale zostałem 
zlekceważony.
Na dowód swoich słów Czytelnik 
przysłał zdjęcie dopiero co 
przystrzyżonego trawnika 
przy jednym z bloków na ul. 
Zachodniej. Zdjęcie zarośniętego 
cmentarza zrobiliśmy sami. 

(red)

Lokatorzy bloku przy ul. Ozor-
kowskiej 3/5 zamierzają napisać pe-
tycję do urzędu miasta ws. podwór-
ka, które po każdych większych 
opadach deszczu zamienia się w 
błotnistą breję. W dużych dziurach, 

których nie brakuje, woda stoi przez 
kilka dni. Nie ma placu zabaw, dla-
tego dzieci na podwórku bawią się 
w kałużach. 

To najgorsze podwórko w cen-
trum miasta – twierdzą miesz-
kańcy. 

Po ubiegłotygodniowych opadach 

deszczu na podwórku wciąż są 
ogromne rozlewiska. 

- Żal patrzeć na te dzieciaki, które 
upodobały sobie brudne kałuże. 
Oczywiście staramy się, aby nie 
bawiły się na podwórku, ale dzieci 
jak to dzieci. Trudno je upilnować 
– mówi Karolina Mikołajczak. - 
Być może byłoby inaczej, gdyby na 
podwórku była chociaż jakaś huś-
tawka lub karuzela. Niestety, placu 
zabaw nie ma. Prosimy urząd o takie 
miejsce dla naszych dzieci od kilku 
lat. I nic. Tak samo wygląda sprawa 
związana z utwardzeniem tego 
terenu. Żadnej reakcji magistratu.

Słowa pani Karoliny potwierdza 
kolejna lokatorka bloku.

- Przecież tak nie można. Czuje-
my się lekce-

ważeni 
przez naszą władzę. Ciekawe, jakby 
burmistrz miał mieszkać w takich 
warunkach. Podwórko zabłocone, 
pełno dziur. Do urzędu pisaliśmy 
prośby o utwardzenie podwórka. 
Mieliśmy jedynie obiecane od dy-
rektora Zieleni Miejskiej, że położy 
stare płyty chodnikowe do konte-
nera na śmieci. Też skończyło się na 
pustych obietnicach – mówi Alina 
Ciesielska.

Niedawno przy sąsiednim bloku 
rozpoczęły się prace remontowe. 

- Ciężki sprzęt, który wjeżdżał na 
nasze podwórko, jeszcze bardziej 
rozjechał teren – mówi Daria Grzy-
bowska, jedna z lokatorek bloku 
przy ul. Ozorkowskiej. - Czekamy 
na szybką reakcję urzędu.

Krzysztofa Łuczak, z urzędu 
miasta, twierdzi, że do magistratu 
nie dotarło jak na razie żadne pismo 
od mieszkańców ws. zaniedbanego 
podwórka. 

- Nie było żadnych wniosków 
dot. utwardzenia czy placu zabaw 
przy bloku na ul. Ozorkowskiej 
3/5 – czytamy w oświadczeniu 
urzędniczki przysłanym do redakcji. 
- Tym niemniej w najbliższym czasie 
będzie robiony przez Zieleń Miejską 
przegląd miejskich placów zabaw i 
usunięte zostaną ewentualne uster-
ki, które mogą zagrażać zdrowiu 
czy bezpieczeństwu użytkowników, 
tak samo sprawa będzie się miała z 
utwardzeniem nawierzchni. 

(stop)

Od ponad pół wieku Stanisław 
Bojanowski porusza się po miej-
skich ulicach konną furą. 

- Mieszkam w Kwiatkówku i żeby 
załatwić coś w mieście zaprzęgam 
konia do wozu i jadę. Nigdy nie wyko-
rzystywałem do tych celów ciągnika. 

Kiedyś nikogo nie dziwił taki widok. 
Wozem jechało się nawet do Łodzi. 
Teraz, to co innego. Najgorzej jest na 
krajowej jedynce. Czasami kierowcy 
trąbią na mnie i moją Gniadą. Wtedy 
jednak spokojnie zjeżdżamy na po-
bocze i przepuszczamy auta – mówi 
rolnik. - Nam się nie spieszy...

(stop)

Dzieci zamiast na placu zabaw...
bawią się w kałużach

Super wóz pana StanisławaZapomniany cmentarz wojskowy

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

ŁĘCZYCA

Dorośli czekają na remont 
podwórka

Dzieci bawią się w kałużach
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Trzeba było bardzo uważać, aby na tegorocznej majówce 
zdrowia nie przeziębić się. Niestety pogoda spłatała figla, 
było pochmurno i deszczowo. Pomimo niekorzystnej 
aury i tak na imprezie było sporo mieszkańców. Niektórzy 
mierzyli swoje ciśnienie, inni uczyli się technik udzielania 
pierwszej pomocy. Nie zawiedli sprzedawcy zdrowej 
żywności. Były też degustacje potraw. 

MAJÓWKA ZDROWIA
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MAJÓWKA ZDROWIA
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Oryginalne potrawy 
i porady kulinarne

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 37: Piękna klatka nie żywi ptaka

ROZMAITOŚCI

UŚMIECHNIJ SIĘ

Wątróbki w boczku
Składniki: 
300 g wątróbki drobiowej 
12-14 plasterków boczku 
wędzonego parzonego 
12-14 sztuk śliwek suszo-
nych bez pestek 
olej do smażenia 
 
Przygotowanie 
Wątróbki oczyścić i po-
dzielić na średniej wielkości 
cząstki. Każdą cząstkę wą-
tróbki zawinąć w plasterek 
boczku i spiąć wykałaczką. 
Do każdej dołożyć po 
jednej suszonej śliwce. 
Smażyć na złoty kolor w 
głębokim, rozgrzanym oleju. Podawać na ciepło bądź zimno 
np. z ulubionym sosem. 

Zupa cebulowa z żółtym serem
Składniki: 
1 opakowanie sera żółtego morskiego – 150g, 10 średniej 
wielkości cebul, 2 pomidory, l białego wina, l wody, 6 ząbków 

czosnku, po 1 łyżce oleju i sosu sojowego, 1 łyżeczka koncen-
tratu pomidorowego, pieprz, majeranek i listki świeżej melisy 
do dekoracji 
 
Przygotowanie: 
1. Pokroić cebulę w grube pióra, podsmażyć na łyżce oleju. 
Po kilku minutach dodać pokrojony w cienkie plasterki czo-
snek. Pomidory obrać ze skórki i pokroić w kostkę, a następ-
nie wrzucić do cebuli.  
2. Całość zalać wodą i winem. Dodać łyżeczkę koncentratu 
pomidorowego oraz sos sojowy i dusić do chwili, kiedy cebu-
la zmięknie. Przyprawić solą, pieprzem i majerankiem. 
3. Wszystko przełożyć do kokilek, ułożyć na wierzchu plastry 
sera i zapiekać 
w piekarni-
ku, aż ser się 
rozpuści i lekko 
zrumieni. Ude-
korować me-
lisą. Podawać 
np. z ciemnym 
pieczywem 
lub grzankami 
czosnkowymi. 

Truskawkowa pianka
Składniki: 
truskawki - 2 szklanki, białka - 4 szt., żelatyna - 3 łyżeczki, 
cukier - 4 łyżki, kilka listków mięty do dekoracji 
 
Przygotowanie: 
Żelatynę namoczyć w 3-4 łyżkach wody. Kiedy już spęcznieje 
delikatnie podgrzewać ją, ale nie doprowadzać do zagoto-
wania tylko do momentu, gdy się rozpuści. Owoce dokładnie 
umyć, a następnie zmiksować na jednolitą masę. Ubić białka 
jaja na sztywną pianę. Pod koniec dodać cukier. Cały czas 
ubijając dodawać masę owocową, a na koniec rozpuszczoną 
żelatynę. Taka przygotowaną piankę wlać do pucharków i 
wstawić na minimum 20 minut do lodówki. Udekorować 

świeżymi listkami mięty i cząsteczkami truskawek. 

PORADY NASZYCH CZYTELNICZEK
Z nieprzyjemnymi zapachami w lodówce łatwo sobie 
poradzić
Doskonałym „pochłaniaczem” takich zapachów jest jabłko. 
Przekrojone na pół włożone do lodówki pomoże pozbyć się 
nieprzyjemnych zapachów. Podobne działanie ma również 
proszek do pieczenia. Trzeba wysypać go na talerzyk lub do 
innego, niewielkiego naczynia.

Wędkarz poszedł na ryby i jak 
zwykle złapał złotą rybkę. Rybka 
rzekła mu:
- Zapomnij o trzech życzeniach! 
Ale mogę dać ci jedną radę... 
Rzadziej tu przychodź... rogaczu!

* * *
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi 
dzieciom o małżeństwie.
- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa 
poligamia.
Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się 
nazywa...
Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... 
mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia! 

* * *
W poczekalni u psychiatry rozmawia dwóch pacjentów:
- Czemu tu jesteś?
- Jestem Napoleonem, więc lekarz powiedział, żebym tu 
przyszedł. 
Pierwszy jest ciekawy i pyta dalej:
- Skąd wiesz, że jesteś Napoleonem?
- Bóg mi powiedział.
Na to pacjent z drugiego końca poczekalni woła:
- Nie, nie mówiłem! 

* * *
Szef do pracowników:
- Nie chcę żadnych przytakiwaczy dookoła siebie. Niech 
każdy pracownik mówi mi to co myśli, nawet jeśli ma go 
to kosztować utratę pracy! 

* * *
Student pyta kumpla:
- Co jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?!
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie było! 

* * *
Widząc pijaka siedzącego nad butelką wódki ktoś zapytał: 
- Czy to jest pańska jedyna pociecha życiowa?
- Nie! W szafie mam jeszcze cztery butelki. 
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ZAPROSZENIE DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH
Wójt Gminy Piątek i Rada 
Gminy Piątek serdecz-
nie zapraszają twórców 
ludowych z powiatów: 
łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego i zgierskiego do 
udziału w kiermaszu sztuki ludowej, który odbędzie się 
podczas 9. Dnia Nowalijki w Piątku.  
Impreza odbędzie się 2 czerwca 2013 r. (niedziela) na 
placu przy ulicy Łowickiej - część wystawiennicza i kier-
masz w godz. 13:00 - 18:00, blok programów artystycz-
nych od godz. 14:30 

INFORMATOR

Repertuar kina KDK

27 maj
poniedziałek

17:00  WIELKI GATSBY 2D -  rodzaj filmu: dramat
20:00  OLIMP W OGNIU -  rodzaj filmu: akcja

28 maj
wtorek

17:00  WIELKI GATSBY 2D -  rodzaj filmu: dramat
20:00 OLIMP W OGNIU - rodzaj filmu: akcja

29 maj
środa

17:00 WIELKI GATSBY 2D - rodzaj filmu: dramat
20:00 OLIMP W OGNIU - rodzaj filmu: akcja

W ramach IX Festiwalu 
Złoty Środek Poezji (21-23 
czerwca) w sobotę 22 czerwca 
super-koncert legendarnej 
folkowo-punkowo-rockowej 
kapeli De Press „Bo jo cie 

kochom: Ojczyzna i dziewczy-
na”. Bezpłatne wejściówki na 
koncert możesz jeszcze zamó-
wić internetowo pod adresem 
afryz@autograf.pl.  

De Press zagra 
w Kutnie

Ponadto: stoiska handlowe, ma a gastronomia, weso e miasteczko i inne atrakcje.

Kino KDK zaprasza do 
kina na nowy film Baza 
Luhrmanna, autora Moulin 
Rouge. “Wielki Gatsby” to 
nowa adaptacja filmowa zna-
nej powieści z Leonardo Di-
Caprio w roli głównej. Zna-
komita obsada, sprawdzony 
scenariusz, świetna muzyka, 
wspaniałe widowisko. 

Film Wielki Gatsby przed-
stawia losy niedoszłego pisa-
rza Nicka Carrawaya, który 
opuszcza Środkowy Zachód 
i przybywa do Nowego Jorku 
wiosną 1922 roku, w epoce 
upadającej moralności, po-
łyskliwego jazzu, królów 
przemytu alkoholowego i 
szybujących w górę akcji. Po-

dążając za swoim amerykań-
skim snem, Nick zamieszkuje 
w sąsiedztwie tajemniczego, 
urządzającego liczne przy-
jęcia milionera Jaya Gats-
by’ego, po drugiej stronie 
zatoki, nad którą mieszka 
jego kuzynka Daisy wraz ze 
swym żądnym romansów, 
arystokratycznym mężem 
Tomem Buchananem. Nicka 
pochłania czarujący świat 
niezwykle zamożnych ludzi, 
ich iluzji, miłości i kłamstw. 
Obserwując go od środka i 
z zewnątrz, Nick pisze opo-
wieść o niemożliwej miłości, 
snach nie na sprzedaż oraz 
wysokooktanowej tragedii 
i stawia przed nami lustro, 
w którym widzimy odbicie 
naszej współczesności.

Kino zaprasza

KUTNO

ŁĘCZYCA

KUTNO

KUTNO

PIĄTEK

Kutnowski Dom Kultu-
ry zaprasza na wystawę 
“Pomiędzy faktem a ideą” 
- malarstwo, rzeźba, grafika. 
Wystawa czynna w dniach 
7 – 30 czerwca 2013 r. Werni-
saż wystawy odbędzie się 12 
czerwca 2013 r. o godz. 18.00. 
Myślą przewodnią wystawy 
jest zebranie i bezpośred-
nie zestawienie wybranych 
prac znakomitych, współ-
czesnych artystów, wybra-
nych z różnych środowisk  
Polski, działających w dzie-
dzinie malarstwa, rzeźby i 

grafiki. Są to Jan Pamuła i 
Krzysztof Tomalski z Krako-
wa; Stefan Gierowski, Adam 
Myjak, Błażej Ostoja Lniski 
i Apoloniusz Węgłowski z 
Warszawy; Aleksandra Gie-
raga reprezentująca środo-
wisko łódzkie oraz Dariusz 
Kaca jako artysta i kurator 
tej wystawy. Wystawie bę-
dzie towarzyszył katalog 
wraz z tekstami uczestni-
ków, których zadaniem jest 
przybliżyć, a może i po trosze 
ułatwić odbiorcy drogę do 
interpretacji i lepszego zrozu-
mienia prezentowanych prac. 

“Pomiędzy faktem a 
ideą”

19 Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych “ŁAPA 2013” 

6-8 czerwca odbędzie się w Parku Traugutta 19 
Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych “ŁAPA 2013”. 
Ogłoszenie wyników 9 czerwca 

sala widowiskowa KDK 

Dom Kultury w Łęczycy 
z okazji Dnia Działacza 
Kultury organizuje V 
Powiatowy Turniej Wiedzy 
o Kulturze Z KULTURĄ 
NA TY. Konkurs jest 
przeznaczony dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 
Odbędzie się 28 maja 2013 
o godz. 11 w Domu Kultury 
w Łęczycy. 

Turniej wiedzy o kulturze
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W Centrum Kształcenia Praktycz-
nego przy Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 odbyły się warsztaty w 
nowej sztuce dekorowania potraw.  

Jest to nowość na rynku. Odbyłam 
takie szkolenie, które mnie zafascy-
nowało i chciałabym przekazać tę 
sztukę młodzieży, bo rzeczywiście 
wykazują wielkie zainteresowanie i 
motywują mnie do tego, aby uatrak-
cyjniać zajęcia – mówi organizator-
ka Mariola Przybyłowicz- Bąbka. - 
Carving jest pracochłonny, to sztuka 
rzeźbienia w warzywach i owocach, 
ale daje ogromną satysfakcję.

(red)

W Książnicy Płockiej im. Wła-
dysława Broniewskiego odbył się 
XXXV jubileuszowy finał Kon-
kursu Recytatorskiego im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowie-
kiem”. 

W ścisłym finale udział wzięli 
młodzi recytatorzy z naszego po-
wiatu. Spośród 50 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum re-
gionu Mazowsza nasza młodzież 
zaprezentowała się wspaniale. 

II miejsce zajęła Klaudia Barylska 
ze Szkoły Podstawowej w Piątku, 

III miejsce wywalczyła Aleksan-
dra Śmiechowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Siedlcu, 

Wyróżnienie otrzymał Jakub Kuś 
uczeń Gimnazjum w Witoni. 

Joann Chwiałkowska ze Szkoły 
Podstawowej w Wilczkowicach 
otrzymała nagrodę za udział w 
konkursie finałowym.

(red)

Na placu Kościuszki w klombach 
zasadzono już ozdobne krzewy. 
Również przed ratuszem pojawiły 
kwieciste gazony. Łęczycka starów-
ka, choć nadal remontowana, jest co-
raz atrakcyjniejsza. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe chodników 
i parkingu. Z większych remontów 
pozostała jedynie budowa fontanny. 
Ekipa remontowa zapewnia, że 
wszystkie prace zakończą się na 
placu przed wakacjami. 

(red)

Carving – fantazje z warzyw i owoców

Rynek coraz 
ładniejszy

Finał konkursu 
recytatorskiego

Święto Mleka, jak co 
roku, zgromadziło wielu 
mieszkańców gminy. W 
imprezie licznie wzięli też 
udział przedstawiciele 
władz gminnych i 
powiatowych, rolnicy, 
przedstawiciele branży 
rolno – spożywczej. 
Powodem do 
zorganizowania ludowego 
święta był fakt, iż 
producenci mleka z gminy 
Grabów zajmują jedno z 
czołowych miejsc w skali 
województwa. Uczestnicy 
mogli wymieniać poglądy 
dotyczące technologii 
związanych z branżą 
mleczarską, skorzystać 
z porad fachowców, 
degustować wyroby 
mleczarskie. Doskonałą 
zabawę uczestnikom 
zapewniły występy 
estradowe. Wystąpili 
goście z Ukrainy, lokalny 
zespół taneczno – 
rytmiczny mażoretek, a 
także łódzki Zespół Pieśni 
i Tańca Anilana. Wiele 
zabawy było podczas 
oryginalnych konkursów, 
m.in. na dojenie mleka 
czy też ujeżdżanie byka. 
Na zakończenie imprezy 
było można poszaleć 
w rytm dyskotekowych 
przebojów.

Tekst i fot. GK

W Grabowie ujeżdżano 
byka
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GM. PIĄTEK

GM. GRABÓW
Dyżurny łęczyckiej policji przy-

jął zgłoszenie od 42 – latka, który 
to około północy idąc jedną z ulic 
miasta został zaatakowany przez 
nieznanego mu mężczyznę. Na-
pastnik, uderzył 42 - latka butelką 
w głowę. Mimo, iż z uwagi na nie-
wielkie obrażenia czyn ten ścigany 
jest z oskarżenia prywatnego, na 
wniosek policji prokurator objął to 
ściganiem z urzędu. Nad sprawą 
cały czas pracowali kryminalni, 
którzy we współpracy z policjanta-
mi z Zespołu ds. Wykroczeń ustalili, 

że podejrzewany o uszkodzenie 
ciała mężczyzna dokonał również 
zniszczenia elewacji budynku przy 
ulicy Kaliskiej. 24 maja zatrzymany 
agresor przyznał się do stawia-
nego mu zarzutu uszkodzenia 
ciała, za który grozi do dwóch lat 
pozbawienia wolności. Zespół ds. 
Wykroczeń, który prowadzi po-
stępowanie w sprawie zniszczenia 
elewacji budynku przesłuchał 25 
– latka, który przyznał się również 
do malowania graffiti. Kodeks 
wykroczeń za ten czyn przewiduje 
karę pieniężną oraz obowiązek 
naprawienia szkody.

Ksiądz z parafii 
mariawitów powiadomił 
policjantów, że podczas 
prac remontowych, pod 
sufitem nieużytkowanego 
pomieszczenia znaleziono 
amunicję i broń. Znalezisko, 
najprawdopodobniej z 
okresu I wojny światowej, 
składało się z trzech 
karabinów i prawie tysiąca 
sztuk amunicji.

Tekst i fot. KPP w Łęczycy

Policjanci łęczyckiej komendy 
zatrzymali na targowisku gmin-
nym dwóch mężczyzn, 31 – latka 
z powiatu łęczyckiego i 57 – latka z 
powiatu zgierskiego. Zabezpieczyli 
blisko 16 tysięcy sztuk papierosów 
oraz 1,5 kilograma tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy. Młodszy 
z zatrzymanych miał przy sobie 
ponad 7 tysięcy sztuk „lewego” 
towaru. Drugie tyle oraz tytoń 
mundurowi znaleźli i zabezpie-
czyli w trakcie przeszukania jego 
miejsca zamieszkania. Zgierzanin, 
próbował schować przed stróżami 
prawa 540 sztuk papierosów. Tego 
samego dnia obaj usłyszeli zarzuty 
posiadania wyrobów akcyzowych 
pochodzących z przestępstwa, za 
który grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 

Tekst i fot. policja

W MSW został przedstawiony 
nowy znak graficzny Policji. 
Nowe logo, według którego 
będą oznaczane jednostki 
Policji, zaprezentował jeden z 
jego autorów z zespołu Idee 
z Katowic. Konkurs na nowe 
logo jest jednym z etapów 
programu standaryzacji 
komend i komisariatów Policji, 
który będzie realizowany 
w latach 2013-2015, a jego 
budżet wynosi około 1 mld zł. 
Program standaryzacji zakłada 
ujednolicenie graficznych, 
wizerunkowych i funkcjonalnych 
aspektów działalności polskich 
komend i komisariatów 
Policji oraz ma doprowadzić 
do poniesienia jakości pracy 
policjantów – podkreślał Marcin 
Jabłoński, Podsekretarz Stanu 
w MSW, podczas prezentacji 

nowego znaku graficznego dla 
Policji. Konkurs na nowy znak 
graficzny Policji poprzedziło, 
przeprowadzone przez 
Pracownię Badań i Innowacji 
Społecznych Stocznia, badanie 
społeczne. Wiceminister Marcin 
Jabłoński podkreślił, że dzięki 
badaniu możliwe było poznanie 
m.in. opinii obywateli, jak 
również policjantów odnośnie 
wyglądu komend policji oraz ich 
otoczenia. Badanie „Komendy 
i komisariaty policji – funkcje 
i standardy przestrzeni” było 
pierwszym etapem realizacji 
programu standaryzacji 
komend i komisariatów Policji. 
„Mieszkańcy powinni bez 
problemu identyfikować obiekty 
policyjne”, stąd potrzeba 
realizacji programu – podkreślał 
wiceminister Marcin Jabłoński.

Kutnowscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności pogryzienia półtora-
rocznego dziecka przez psa i apelują 
o szczególną ostrożność zwłaszcza 
w przypadku małych dzieci.

Do zdarzenia doszło 17 maja po 
godzinie 18.00 na terenie prywatnej 
posesji we wsi w okolicach Żychlina. 
Oficer dyżurny kutnowskiej komen-
dy informację otrzymał o godzinie 
18.45 od pogotowia ratunkowego. 
Natychmiast na miejsce skierowano 
patrol. Funkcjonariusze zastali jesz-
cze półtorarocznego chłopca, który 
opatrywany był przez lekarza. Ma-
luch miał ranę ucha oraz zasinienie 

na policzku. Został przewieziony 
do łódzkiego szpitala. W chwili 
zdarzenia w domu przebywała 
babcia chłopca i jego matka, która , 
jak twierdzi weszła tylko na chwilę 
i już wracała na podwórko gdzie 
bawił się jej syn. W tym czasie chło-
piec podszedł najprawdopodobniej 
do uwiązanego na łańcuchu psa 
i został ugryziony w głowę przez 
zwierzę. Rodzice twierdzą, że kun-
del nigdy wcześniej nie zachowy-
wał się agresywnie w stosunku do 
domowników. Zapewniają, że pies 
był szczepiony.

KPP w Kutnie

Agresywny graficiarz

Pies pogryzł półtoraroczne 
dziecko

Karabiny i amunicja w kościele

Kontrabanda 
na targowisku Nowe logo Policji
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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, doświad-

czenie 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 

Przedstawiciel handlowy
Wykształcenie min. średnie, podstawowa 
znajomość marketingu, prawa o zamówie-
niach publicznych i ekonomiki przedsię-

biorstw
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, możli-

wość 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 specjali-
sta 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 kwalifi-
kacji, aktualne psychotesty, doświadczenie 

zawodowe min. 12 miesięcy.
Usługi Transportowe Kociemba Adam

Kozuby 30, 
99-100 Łęczyca
tel.601 367 379

Kierownik / majster budowy
Wykształcenie średnie / wyższe technicz-

ne, uprawnienia na budowe
ZAKŁAD BUDOWLANY „DEDAL”

Hieronim Tomczyk
Sobolewo 7B

09-414 Brudzeń Duży
tel. 604 098 739

Oferty pracy dla osób z orzecze-
niem 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

Sprzątaczka biurowa
Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

Firma ZAJFERT
ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa
tel. 34 365 83 05

Miejsce wykonywania pracy: Łęczyca

Oferty pracy – zamknięte: 
Przedstawiciel handlowy

Wykształcenie średnie
Informacja pokój 1 lub 2

Elektromechanik
Konieczna umiejętność czytania schema-

tów elektrycznych, prawo jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie zawodowe 

Informacja pokój 1 lub 2

Kelner
Wykształcenie średnie na kierunku gastro-
nomi, 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 1 lub 2

Oferty staży:
Wychowawca w placówkach oświato-
wych wychowawczo-opiekuńczych
Wykształcenie średnie lub w trakcie stu-

diów pedagogicznych
Informacja pokój 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Informacja pokój 1 lub 2

Szwaczka
Wykształcenie zawodowe na kierunku 

szwaczka
Informacja pokój 1 lub 2

Sprzątaczka biurowa
Informacja pokój 1 lub 2

Pracownik gospodarczy
Wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 

chęć do pracy
Informacja pokój 1 lub 2

Sprzedawca
Wykształcenie średnie, stopień niepełno-

sprawności – umiarkowany
Informacja pokój 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Nienaganny stan zdrowia, predyspozycje 

do pracy fizycznej
Informacja pokój 1 lub 2

Robotnik gospodarczy
Prawo jazdy kat. B, chęć do pracy

Informacja pokój 1 lub 2

Opiekun
Wykształcenie średnie
Informacja pokój 1 lub 2

Księgowy
Wykształcenie średnie lub wyższe eko-
nomiczne, zdyscyplinowanie, obowiąz-
kowość, kursy dotyczące prowadzenia 

ksiązki przychodów, obsługa komputera i 
programu Płatnik

Informacja pokój 1 lub 2

Młodszy referent w Wydziale 
Architektury i Budownictwa

Wykształcenie wyższe, obsługa komputera, 
znajomość pakietu biurowego, rzetelność, 

odpowiedzialność, komunikatywność
Informacja pokój 1 lub 2

Młodszy referent w Wydziale 
Rolnictwa

Wykształcenie wyższe, obsługa komputera, 
znajomość pakietu biurowego, rzetelność, 

odpowiedzialność, komunikatywność
Informacja pokój 1 lub 2

Magazynier
Wykształcenie średnie, badania epidemio-

logiczno-sanitarne
Informacja pokój 1 lub 2

Giełda pracy: 28.05.2013 (wtorek) 
o godzinie 12:00, pokój 19.

Kasjer biletowy
Obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie pod-

stawowej dokumentacji finansowej 
Informacja pokój 1 lub 2

Przewodnik
Wykształcenie wyższe na kierunku: etno-
grafia, socjologia, filologia, kulturoznaw-

stwo, archeologia, praca z dużymi grupami 
w tym z dziećmi, predyspozycje językowe

Informacja pokój 1 lub 2

Krajowe oferty pracy przekazane 
do upowszechnienia z innych po-

wiatowych urzędów pracy:
Tynkarz

Doświadczenie zawodowe i znajomość 
języków obcych

„D.S. TRANS” S.C. Mariusz Sokołowski 
Dominik Pałuszyński

ul. Batorego 11/30
98-100 Łask

tel. 600 803 534

Windykator
Wykształcenie średnie, odporność na stres, 
inicjatywa. Zaangażowanie, mile widziane 

doświadczenie jako windykator
ADIMO EGZE S.A. 

ul. Grochowska 92/10
04-301 Warszawa
tel. 502 680 606

e-mail: Monika.bujko@adimo-egze.pl

Do wynajęcia – budynek piętrowy w cen-
trum Łęczycy, ul. Kaliska 3, o powierzchni 
223 mkw., oraz pokoje biurowe, przy pl. 
Kościuszki 11, na działalność gospodarczą. 
Informacji udziela zarząd spółdzielni, tel. 
24 – 721 24 82 lub 506 856 382

Sprzedam siano-luzem okolice Łęczycy, tel. 
692-137-786

Pilnie zatrudnię sprzedawcę z doświad-
czeniem w GRAM MARKECIE Łęczyca ul. 
Dominikańska 80, tel. 24 721-50-14
Sprzedam nową łuskarkę do bobu, tel. 669-
840-370

Mam do zaoferowania siewnik prod. polskiej 
Kraj o szerokości 2,70m w pełni sprawny 
garażowany. Polecam tel.692-497-056

Mam do sprzedania działkę rolno-budow-
laną w Leźnicy Małej .Działka jest w kształcie 
prostokąta dojazd do niej jest z dwóch stron. 
Leży ona przy drodze na Borów. Przy działce 
jest prąd, woda jest po drugiej stronie drogi. 
Cicha, spokojna okolica w pobliżu znajduje 
się las ,,W zasięgu ręki” szkoła podstawowa, 
przychodnia, sklepy .Dla szukających spokoju 
i ciszy. Polecam tel. 606-690-151

Mam do sprzedania konsole playstation 
2 plus 12 gier. W razie jakichkolwiek pytań 
proszę dzwonić.tel.601-231-490
Sprzedam sprężarkę 2 tłokową na 360vSpraw-
na pompuje do 9 atmosfer. Dwa zbiorniki 
SILNIK 1,7KW,zamontowany odwadniacz. 
Sprawna podłączamy i używamy, możliwość 
transportu, tel.797-385-878

Mam do zaoferowania telefon Nokia C2-02. 
Telefon technicznie sprawny w 100%. Stan jak 
na zdjęciach, bez simlocka. Fajny i przyjemny 
w użytkowaniu. Polecam. Tel. 724-083-625

Mam do sprzedania kamerę Panasonic NV-
M3500EN,2 baterie przenośny  akumulator, 
ładowarka .okazyjna cena. zainteresowanych 
proszę o kontakt. satysfakcja gwarantowana:) 
tel 799-340-842

Oferuję felgi aluminiowe DBV o rozmiarze 15” 
i rozstawie śrub 4x108, 7JX15H2 Felgi dzięki 
uniwersalnemu rozstawowi śrub 4x108 mogą 
pasować do niektórych modeli aut znanych 
marek np:Audi,Citroen,Ford,Land Rover,Maz-
da,Peugeot,,Saab,Volvo
Na felgach są opony firmy Firehawk o roz-
miarze 195/60 R15
Grubość bieżnika na oponach to około 
3,5mm
Możliwość dowozu w inne miejsce po 
ustaleniu kosztu transportu.. Istnieje również 
możliwość wysyłki kurierem.
Posiadam także kilka kompletów opon o 
różnych rozmiarach, gdyby ktoś potrzebował 
wystarczy zapytać.tel.781-676-122

Posiadam agregat chłodniczy firmy COPE-
LAND o wydajności 700 m3 stan określam 
jako bardzo dobry i oszczędny. Tel.692-497-
056

Sprzedam przyczepę samozbierającą T072 
w bardzo dobrym stanie technicznym i 
wizualnym,  bardzo mało używana. Sprawna 
hydraulika i oświetlenie , opony jak nowe 
.tel.603-161-543

Sprzedam Audi A6 c4 2.5 tdi 97r. kombi 
Samochód posiada automatyczna skrzynię 
biegów, 4 el. szyby, el. szyberdach, skórzaną 
tapicerkę, 4 podgrzewane fotele, el. lusterka, 
alufelgi, podłokietnik, 4 tyś. km po wymianie 
rozrządu, odpinany hak, sprowadzony w 2010 
roku z Niemiec. Więcej informacji udzielę 
telefonicznie-790-701-753

Sprzedam kombajn Claas w bardzo dobrym 
stanie . Heder 3,2m oraz drugi z podbie-
raczem pokosów.Silnik 4 cyl.perkins,siecz-
karnia,opony dobre,sprawne oświetlenie.
Ładny lakier,kmbajn garażowany nie pogięty 
nie spawany bez śladów korozji ładnie się 
prezentuje.Oszczędny silnik prosta obsługa 
i niezawodność to niewątpliwie atuty tej ma-
szyny.Niewytłuczony i niezawdny kombajn.
Warto go mieć ja mam większy i ten jest mi 
zbędny .Polecam!!!tel507-597-866

Mam na sprzedanie skuter kingway hero. 
Jestem jego pierwszym właścicielem . Zaku-

piłem go nowego , ale od kiedy mam prawo 
jazdy jest mi już nie potrzebny . większość 
części w silniku została wymieniona na 
nowe . Wzmacniane i lepsze . Stare części 
które są dobre mogę dołożyć do skutera 
gratis . Jeździłem nim mało o czym świadczy 
przebieg skutera . Skuter robi duże wrażenie 
stylistyczne . Ma ładne alufelgi i kuferek . 
Prędkość maksymalna skutera to 75 km/h 
. Oczywiście posiadam dokumentacje nie-
zbędną do zarejestrowania skutera . Skuter 
nigdy nie był „żyłowany „ Nie było w nim nic 
zmieniane co może skracać żywotność silnika 
. Serwisowany w autoryzowanym salonie w 
kole . Regularnie wymieniany olej i filtr po-
wietrza . Części jakie zostały wymienione to 
: Wariator , pasek napędowy firmy „poloni” , 
półksiężyc od kopki na jakiś wzmocniony , 
Gaźnik , oraz rolki w wariatorze . Odbiór tylko 
osobisty . Ewentualnie możliwy transport 
tel.695-615-617

Sprzedam -nowa przekładnia kątowa(olejo-
wa) 2x MOC. Rozrzutnik- Rozsiewacz-Prze-
łożenie mocy pod kątem 90 stopni. Możliwy 
kurier. Więcej informacji pod nr telefonu 
660-196-155

MAM DO sprzedania Toyote Corolle E12 
D4D 2,0 DIESEL. PRZEBIEG 164TYS.KM. 
WYPOSAŻENIE : 4POD.POW. 2 Kurtyny 
bezpieczeństwa przód,tył. Klimatronik. ABS. 
ESP. Elektryczne szyby X 4. Elektr.lusterka 
.KOMPUTER. Siedzenia welurowe(Nie wy-
tarte.nie wygniecione) Garażowany. . STAN 
PERFEKCYJNY. Jestem pierwszym właścicie-
lem.Spalanie 5 l on/100 km.
ROK prod.- 2004
SILNIK - 2000 DIESEL
MOC- 116 KM
SKRZYNIA - MANUALNA
PRZEBIEG - 164000KM. GORĄCO POLECAM.
Lub zamienię na BMW e 46 1.8 benzyna.
tel.883-665-200

Do sprzedania działka o powierzchni 3,7ha 
i wymiarach 122x303m. przy drodze asfal-
towej.
Klasa ziemi V i VI.Teren płaski, równy, brak 
drzew w okolicy, działka dobrze nasłonecz-
niona.Kierunki świata wzdłuż długiego boku: 
płn.zachód-płd.wschód. Transformator przy 
drodze asfaltowej .Idealna dla ogniw foto-
woltanicznych. 
WIĘCEJ INFORMACJI CHĘTNIE UDZIELĘ 
TELEFONICZNIE LUB NA E-MAILA. Tel.509-
709-050

Mam do sprzedania petkusa K541. Maszyna 
posiada komplet sit oryginalnych . Stan ide-
alny od pierwszego właściciela.  Zapraszam 
wszystkich chętnych ;) Przyjedź zobacz na 
pewno dogadamy się. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 729-404-945

Mam do zaoferowania skrzynie ładunkową 
na której są założone dodatkowe burty zro-
bione z ocynku komplet + posiadam również 
plandekę ze stelażem w bardzo dobrym 
stanie. długość 7.20. burty dolne aluminiowe. 
Polecam !!! tel.692-497-056

Przedmiotem aukcji jest chłodnica wody z 
wiatrakiem do samochodu OPEL ASTRA I F 
1.4/1.6  100% sprawna, szczelna. Posiadam 
również wiele innych części do tego modelu, 
potrzebujesz czegoś dzwoń !tel. 691-609-200

Sprzedam  rozrzutnik obornika.  Rozrzutnik 
od pierwszego właściciela, stan bardzo dobry 
gotowy do pracy. tel.697-388-342

Sprzedam BMW 318 TDS kombi rok produkcji 
1997. Auto w dobrym stanie, bardzo ekono-
miczne (6-7l na 100km), posiada klimatyzacje, 
alufelgi 15”, el.szyby, el.lusterka, centralny za-
mek. Wymieniona została pompa wtryskowa 
i rozrusznik. Auto naprawdę godne polecenia 
.tel. 782-737-703

Sprzedam Kask , informacje pod telefonem 
508-912-186

 Sprzedam pompę strażacką na silniku syreny 
102. Pompa działa bez zarzutu. Odpalana z 
rozrusznika. Tel.662-131-833

Sprzedam-rękodzieło, serweta wykonana 
szydełkiem z nici bawełnianych w kolorze 
białym, patchwork, prostokąt 105x125cm, 
nowa,tel.42 718 00 46
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SPORT

Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Piłsudskiego w Piątku zaprasza w 
dniu 7 czerwca na I Gminny Dzień 
Sportu Szkolnego dla uczniów klas 

IV - VI. Turniej odbędzie się w Szkole 
Podstawowej w Piątku: hol I piętra, 
na boisku szkolnym, na Orliku, a w 
przypadku deszczowej pogody w 
hali sportowej. Uczestników obo-
wiązuje strój sportowy oraz miękkie 

obuwie do rozgrywek na Orliku w 
piłkę nożną. Wszystkie konkurencje 
rozpoczynają się po rozgrzewce 
przeprowadzonej przez nauczyciela 
– opiekuna danego zespołu. 

UG

Bardzo dobrze zaprezentowała 
się osiemnastoosobowa reprezen-
tacja MKLA Łęczyca podczas mi-
tyngu w Aleksandrowie Łódzkim 
na którym można było zdobywać 
normy klasyfikacyjne na mis-
trzostwa Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych. 

Łęczycanie całkowicie zdomi-
nowali biegi na 110 m przez płot-
ki zwyciężając we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Wśród 
młodzików najlepszy był Marceli 
Woźniak z najlepszym w tym se-
zonie rezultatem16.34s. Kategorie 
junior młodszy wygrał z bardzo do-
brym rezultatem Bartosz Tuszyński 
15.02s. [r. życiowy], najlepszym 
juniorem okazał się Kacper Ur-

bański 14.73s. Kacper ponadto jak 
przystało na wieloboistę uzyskał 
dobry wynik w skoku w dal 6.22m, 
oraz poprawił rekord życiowy w 
biegu na 300m - 37.68s. Najlepszym 
zawodnikiem na tym dystansie był 
Mateusz Lewandowski 37.40s [r. 
życiowy]. Tradycyjnie już dobrze 
zaprezentowały się miotaczki. Pau-
lina Różańska uzyskała jeden z naj-
lepszych wyników w Polsce w kate-
gorii juniorek młodszych 3627m.   [r. 
życiowy], zwyciężyła w pchnięciu 
kulą 10.60m. Piąte miejsce w rzucie 
dyskiem zajęła Patrycja Olejniczak 
29.99 m. a w pchnięciu kulą uzys-
kała 9.30m.Wśród młodziczek naj-
lepsza w pchnięciu kulą była Ewa 
Różańska 10.20 m,w rzucie dys-

kiem zajęła drugie miejsce 34.52 m. 
Najlepszy w tym sezonie rezultat 
w skoku wzwyż uzyskał Dawid 
Wawrzyniak 201cm. To aktualnie 
drugi wynik w Polsce w kategorii 
junior młodszy. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Skarbek 181cm. Rekordy 
życiowe uzyskały dziewczęta w 
biegu na 100 metrów przez płot-
ki. Joanna Kapłon 18.65s., Natalia 
Pysera18.69s. Karol Jabłoński był 
trzeci na 110 metrów przez płotki 
18.92s. 

Start należy uznać za bardzo 
udany. Prawie wszyscy zawodnicy 
poprawiali rekordy życiowe i są w 
bardzo dobrej formie przed drugą 
częścią sezonu. 

(and)

5 czerwca na boisku orlik przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy 
przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 
6C odbędą się eliminacje gminne 
Orlikowej Ligi Mistrzów – Łódzkie 
2013 w piłce nożnej. Celem organi-
zacji ligi jest aktywizacja dzieci i 
młodzieży do prowadzenia aktyw-
nego, sportowego stylu życia oraz 
stymulowanie postaw fair – play. 
Uczestnictwo w lidze jest bezpłat-
ne. W lidze mogą uczestniczyć 
reprezentacje chłopców 14-16 lat 
(rocznik 1997 i młodsi) aktualnych 
uczniów szkół gimnazjalnych. 
Aby wziąć udział w lidze dru-
żyna szkolna przed przystąpie-
niem do ligi jest zobowiązana 
przesłać organizatorowi listę 
zgłoszeniową do dnia 31.05.2013 
r. (e-mail: wgajewska@leczyca.
info.pl lub fax: (0-24) 721-03-01).  
Zawodnicy zobowiązani są do po-

siadania zgody rodziców na udział 
w lidze oraz sprzętu sportowego na 
grę na sztucznym boisku trawia-
stym, a także aktualnej legitymacji 
szkolnej w celu ewentualnej wery-
fikacji danych. Wszyscy zawodni-
cy drużyny w miarę możliwości 
winni posiadać jednolite koszulki.  
Drużyna może liczyć od 6 do 12 
zawodników plus jedna osoba 
dorosła - opiekun drużyny. Każ-
da drużyna musi mieć dorosłe-
go opiekuna, który odpowiada 
za udział drużyny w rozgryw-
kach we wszystkich fazach ligi.  
Zawodnik zgłoszony do ligi w dys-
cyplinie: piłka nożna może repre-
zentować barwy tylko jednej druży-
ny. Obowiązuje obuwie tzw. miękkie.  
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Referacie Oświaty, Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 
ul. M. Konopnickiej 14 (II piętro, pokój 
nr 38) lub pod nr tel. (0-24) 721-03-34. 

(red)

Górnik Łęczyca - Warta Działoszyn 2-3 (1-0)

Górnik uległ Warcie, tracąc dwie bramki już w doliczonym 
czasie gry. W obliczu olbrzymich problemów kadrowych nę-
kających Górnika piłkarzom należą się jednak duże brawa za 
walkę. Niestety, to kolejna porażka z rzędu. Łęczycanie są coraz 
niżej w tabeli. 

Tabela ligowa
łódzkie » IV liga

1. KS Paradyż 65
2. LKS Kwiatkowice 59
3. Mechanik Radomsko 58
4. Warta Działoszyn 54
5. Zjednoczeni Stryków 50
6. Concordia Piotrków Trybunalski  46
7. Zawisza Pajęczno 45
8. Mazovia Rawa Mazowiecka 43
9. Pilica Przedbórz 43
10. Włókniarz Moszczenica 42
11. Jutrzenka Warta 32
12. Boruta Zgierz 32
13. Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 30
14. Włókniarz Pabianice 28
15. Górnik Łęczyca  27
16. Sorento Zadębie Skierniewice (wycofany) 26
17. Włókniarz Zgierz 19
18. Orlęta Cielądz  19

Orlikowa liga mistrzów
ŁĘCZYCA

PIĄTEK

PIĄTEK

Remis był bliski

I GMINNY DZIEŃ SPORTU 

Klasyfikacje na mistrzostwa 
Polski. Zawodnicy MKLA 

w formie

Po raz kolejny na piątkowskim placu targowym odbył się Turniej Bractwa 
Rajdowego. - Mimo uszkodzenia na ostatnich zawodach w Kutnie naszej 
Astry, mimo chwilowych przejściowych kłopotów finansowych, mimo zwyżki 
kosztów wywozu śmieci i zniżki cen skupu bananów Birmie, dzięki Wam i 
Waszej pasji, nadal nam się chce. Mamy nadzieję że Wam również - mówi 
Paweł Ciurzyński, organizator turnieju.  
Bractwo wdraża obecnie nowy projekt, o nazwie „Kubicuj Robertowi - jedź z 
nami na Rajd Polski”. Szczegóły wkrótce na stronie - www.bractworajdowe.
pl. 

Tekst i fot. UG

KOLEJNY TURNIEJ BRACTWA 
RAJDOWEGO
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